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শপ রাজারা আই রহররারাল৮০০০ রহাউ 



শ্বভাভারত শিক্ষার অক্ষয় ভাগার। 'একছিন এই ভারতবর্মেক 

অভ্রাদয় কালে ব্যক্তিগত এব* জাতিগত চরির, রামায়ণ এব* 

মভাভার 5বণিত মহান ভবগণের চন্রিত্রের আদশে গঠিত ছিল; 

কিন্থ কালসহকারে আমাদের চিভপট হইতে সেই আ্ভাবন্ুন্দর 

আদশ চরিতগুলির মোহন স্মৃতি ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে । 
চে যাহাতে লোকচরিত্র সেই আদশে পুনর্গঠিত হয়, গে হার 

প্রয়াস পাওমা সর্ধতোভাবে বিধেয় ; এই বিশ্বাসে এই ক্ষুদ্র 

পুস্তকথানি বিরচিত হইল । বালকগণই ভবিষ্যতের আশাস্ল ; 

যে শিক্ষাগ্তণে তাহারা যৌবনে সংসারের এবং বাদ্ধক্যে 

মানের নেতৃত্ভার গ্রহণে সমর্থ হইবে, সে শিক্ষা বালাকালেই 

মারস্ক হওয়া উচিত । বালের কোমল হৃদয়ে যে রেখা অস্থি 

' ইবে, জীবনে তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না। অতএব যাহ।তে 



০০ 

পা ০০ (০৮ আক এ পে শী ২ শশী ভাসে | পপি শা পণ ও 

কোমলমতি বালকগণ মহাভারতের উপার্থানভাগ মাত পা 

করিয়া একাধারে আনন ও শিক্ষা লাভ টি পারে, 

মহাভারতবর্ণিত বাক্কিগণের চরিত্র আলোচন। করিয়া গুণভাগ, 

গ্রহণপূর্বক ন্ব স্ব চরিতুগঠনে প্রয়ামী হইতে পারে, তাহাই এ 

পুস্তকের উদ্দেশ্য । 

এই পুস্তকে মহাভারতের অষ্টাদশ পেল বর্ণিত ঘটনা নিচয় 

সংক্ষেপে অষ্টাদশ অধ্ার়ে বিনুত হইয়াছে : কোন টনক 

অপলাপ: করি নাই, 

উপস্থাপিত কবি নাই,_-ভবে কোরব ও পাঞ্পগণেক জারনের 

সহিত যে সকল ব্যাপারের বিনে ফান কন্বন্ধ শাহ, 

তংসমুদায় পরিতাাগ করিরাছি ; তদ্যভাত বানা অনৈসর্গিক, 

*নসগিকের আভসধৃক্ত, সামঞ্জল্পিভান, অপ্রানঞ্রিক গলা 

[লকগণের অন্পবোগী, তাহ! অতিত মনোহর ভইতল ৪ পবিতান্ 

ষ্টঁ হই এক স্তাল পরিহাধা বোধে 25 একটী 
ভহঘাভে | ঠহ এক লভিতা ঘা] 1 হা ] রিকি / ৭ দ্র, হও 1৩ 

॥ 

সেই সেই স্থলে, 'কগিত আছে বলিয়াছি । পাঠের ম্বিধাক, 

জন্য স্কানে স্ানে আবশ্তকনত পৃষ্ঠার পাশে বর্ণিত বিষয় গ্ুলিল 

অনি সপক্ষিপূু বিবরণ দিসাভি । 
চরিত্র-বনে সন্পাপেক্ষ' দ্র কনিয়াছি । বভদিন, লভযস্রে 

মহাভারত এবং অস্থান্ত বছ পুস্তক পাঠে নহাভারতোন্ ধাক্কি 



৬/০ 
এ প্রাক পপর সী | পপ ২ শপ ২ পন সই শপ ও পি দাউ পাপ পপ হক পপ ক জা ০ 

গণের চিত্র যাহ।প্ুুঝিয়াছি, তাহাই অতি সংক্ষেপে বথাসাধ্য 

পরিন্কট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। চরিজ্গত গুণ ও দৌষ, 

উজ্জ্বল ও অনুজ্জলভাগ উভয়ই বর্ণনা করিয়াছি,_-এই প্রসঙ্গে 

যাহা অতি স্থবিস্ৃত, কাব্যা“শে পরম সুন্দর, তাহাও, বহ'কারণে 

চরিত্রগত অসঙ্গতিপ্রণুক্ত পরিহার করিয়াছি ; পক্ষান্তরে ঘাহ 

অ5 সামান্ঠ ঘঠন1, অথচ বাহার বর্ণনা না করিলে চগিত্র চিত্র 

অসম্পূর্ণ থাকে হাহাও গ্রহণ করিরাছি। এই স্থলে পাঠকগণের 

নিকট একটা নিবেদন, এই প্রন্তুকেব 'অনেক  স্ল 

মহাকবি কাশারাম দান বর্ণিত মহাভারতের সহিত মিলিবে না 

-কবিবের বচনার অনেক স্থল মল মহাভারতের অন্ুসর 

করে নাই,-আমি ঘে, সব্বভোভাবে মুলের অন্থনরণ করিয়া 

ত্ানার পুনরুরেধ নিষ্প্রয়োজন মাঝ 

পরিশেষে আমার নিবেদন এই ঘে, মেট্কাফ প্রেসে। 

সহিহ সংশ্লিষ্ট পৃ্জাপাদ ইযুক্ত বাবু হরিপদ চট্টোপাধাষ মহাশ 

এই পুস্তকের গ্রদ প্রত সংশোধনে সবিশের পারশ্রম শ্বকে। 

করিনাছেন,--কলিকাতা সস্চত প্রেম ডিপজিউারর অধাজ 

পরম পুজাপাদ হ্ামুঞ্জ বাবু অবিনাশচন্জ্র মুখোপাধ্যার মহাশয়ে 
১ ধু নিকট আমি মব্বাপেক্ষ। খণা। ভাহারই উৎসাহে এই পু 

লিখিত হইয়াছে * তিনি অতি ঘডু এই পুস্তকের ভাষা, ভাব 

প্রালত|, মূলের সহিত সামঞগ্তহ্তাদি-- সমস্ত বিষয়ই দেখিং 



পিল্লাছেন। অন্ুস্থ দেহে, চিস্তাক্রিষ্টচিত্ে” তিনি আমার গ্ভায় 

ক্ষদ্র বাক্তির জন্য যে*আযর়ান শীকার করিসাছেন, তাহা কথনও 

বিস্মৃত হইথ না। ভাহার মন্ত্র বাঠীত এ পুস্তক কথনহ প্রকাশ- 

ই 
নু নি দরদ লন রর ৪2 এক্ষণে যে উক্েশ্টে পাব্বচর্িত লিখিত তইল,। তাহা 

-ট রি - ডি টি! হর এ 4] চর রি ্ ্ লই, আমি আপনাকে কাহ 

আহদ্য়রগ্ন গা | 

কস্ট উতলা 4 পাচ 
৫ প্লে 



গহ্বর তে 7১ হন্যে 

৯ ৮ ৩৯4 রী 

মূচীপত্র। 
প্রথম অধ্যায়। 

পাওবগণের উৎপত্তি-অন্ত্রশিক্ষা_ নির্বাসন-বিবাহ-রাঙ্গাপ্রাপ্তি : ৯০ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

ইঞ্জপ্রস্থে সভানিষ্মাগ--জরামন্ধ দির ািল বধ 
-দুতত্রীডা-গাওবগণের বদগমন .. ১২58 ১১০%৫ 

তৃতীয় অধ্যায়। 

গাবগণের বনবাসে অবস্থিতি-ছুযেযোধনের ঘোষযাত্রা - গদ্ধবযদ্ধ-- 
গয়াজয - মোচন--ঘুধিষির়ের মহত্ব... রে ৪ ৮৬-7১00 

চতুর্থ অধ্যায়। 

বিরাট ভবনে পাগুবগণের অজ্ঞাতবাম-কীটকবধ--কৌরবগণের বিরাটের 

গোধন হরণ প্রয়া-গাগবগণ কতৃকি গোধন মোচন--পাওবগণের আত্ 
প্লিকাস 788 $8৪ ৪ 8৪8 187 ১০১স০১১৩ 



০19 

পঞ্চম অধ্যায় । 

বিরাট সভায় -যুদ্ধ সম্বন্ধে ভীকৃষ্র উপদেশ--যুধিষ্টিরসমীপে জীকৃদের 
আগমন -শ্রীকুষের দৌতা--কুরুপাতবের যুদ্ধোদ্য।গ ১০ ৯১৪--১৩২ 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 

ভীমের কৌরবসনাপতিহ-হদশদিনব্যাপী সংগ্রাম---অর্জুন কতকি ভম্ম 

বধ ৪ ৯৪৫ ড& ১ চা ২৩২১ এজ 

সপ্তম অধায়। 

জ্রোণাচধোের কোৌবব সেনাপ্ভহ-হাণহন্থে বিরাট এ দ্রপদ রাঙ্ছের 
মতুু-অপ্ভন্থা বধ অঞ্ভরনের প্রতিজ্ঞা জয়ত্রথ বধু কড়ক 

ফ্েণ বধ ৯৭৬ জওও ॥০৭ ৪৬ ৪ ৪৪৪ ৬৩৯ ১৭৭ 

অষ্টম অধায়। 

কর্ণের সেনাপতিহ-দিবসছয়লাপা সংতাম- ভ্বশোসনাদি বধ অঙ্ছুন 

কত কি কর্ণবধ রঃ চর ৫ রা ১৮৯ -১৫৫ 

নবম অধ্যায় । 

শল্যের সেনাপতিহ-শলা। শকুনি ও হশশ্বাবধদুফোধনের উর- 
তদ অজ ৪৪% এ ক ০ ৫৬. ঠ৬ঠ 

দশ্পন অধ্যায় । 

অঙ্থখামা কর্ঠক হমুষ্ পাঞ্ধসবীরগণের বিনাশ-্দুধোধনের মত 
পাওবগণ কর্তৃক অশ্বধানার মণিগ্রহণ ৫৭ ৮০ :১৬৪-১ ৬৮ 



৩০ 

সপন শাল পাপা পপ জ্পিপপ ৯ পসপাগ আপা শীত পদ পদ শসা শী শত লি এত পপি আপ পিপি পা পদ শপ ও শি ৮ ৮ পিসপস্কারাজ আজি উল | পপ পি 

একাদশ অধ্যায়। 

কৃককামিনীগণের রণস্থল দশন- গান্ধারীর উন্নত অস্্োষ্টি- 
কিয় রর রি র্ ১৬৯---১৭১ 

দ্বাদশ অধায়। 

মৃিষ্ঠিরের রাজাএরইণ-_ভীম্ম কণিহ ধাপজ্দশ-_বিবিধ উপাখান ১৭১--১৭৫ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় । 

যুধিটিরের প্রতি ভীম্মের উপদেশ--ভীম্মের দেহত্যাগ ৮৮ ১৭৬২১৭৭ 

চন্দ শতধ্যার। 

শ্ীকুষেন দ্বারক। গমন-াযুনিচনের অশ্থমেধ যজ্ঞ 87, 88৮7: 

পঞ্চদশ অধায়। 

ঘতরাদির ব্নলসে গমন বিদ্রদেব সুতা আগ্রিদাহে ধৃহরা্াদির 
এ] ৪6৪ চা ছি তহ ৪. ৪ % ছ উঠো তন দেল 

ঘোড়শ অধ্যায় । 

যছুব'শ ধবল চা ৪৬৪ নও ক ১৮৩-- ১৮৪ 

সপ্তদশ অধায়। 

অজ্জনেব দ্বারকায় গমন. **+ রর ১১ ১৮7১৮৬ 

অষ্টাদশ অধ্যায় । 
পাগুনগণের মহাপ্রস্থান ৪৭ চে ৯7৫ ১৮৭ ৮৮ 





প্রথম অধ্যায় । 

পাঞ্চবগণের উত্প্ভি-_-আন্্শিক্ষী-_নির্ববাসন-- 

বিবাহ--রাজা প্রাপ্তি । 

ভ্সআতি প্রাটানকালে ভারতবর্ষে হ্রধ্য 'ও চক্্বংশ নামে দু 

প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল; কুরুবংশ চন্ত্রবংশের একটী 

শাখা মাত্র । কুরু নামে কোন এক পরম ধাম্মিক 

এবং মহাপবাক্রান্ত নরপতি কুরুবংশের আদি 

পুরুষ, এবং তীহা হইতেই এ বংশ কুরবংশ নামে প্রথিত হয়। 

কালক্রমে এ রাজবংশে খিচিত্রবীর্ধা নামে এক রাজা! আবির্ত 

ককবাশ। 



হ পাঁওব-চরিত। 
০ শশী পা পন শপ ন্ট শা ২ জপ পি শপ চপ পপর ক 

ভন। তীহার তিন পুত্র--ধতরাষ্ই, গা ও শ্দ্রির। ধৃতরাষ 
ণ্টকা নারী এবং পাঁ$ু অন্বালিক| নায়ী মহিষীর গন্তে জন্মগ্রহণ 
করেন; বিছুর বৈশ্তাদামীর গভজাত। রাক্গা বিচিত্রবীত্য 

অকালে দৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহার পর্রত্রয় তীয় জো 

নৈমাত্রেয়-্রাতা মহামতি সন্যামন্ধ ভীগ্ম কণ্তুক পুক্রনিব্বিশেবে 

প্রত্তিপালিত হন। 

লীম্মদেব পরম ধাশ্ধিক, যহান্থকোবিদ এব" চিরকৌমার- 

ব্ুহাবগঙ্ধী ছিলেন ভিনি স্বকীরপিতা শান্বন্ুর তৃটটিসাধন-চেছু 

সমস্ত মুখে জলাগ্লি দিয়াছিলেন। কথিত 

আছে দে, একদা শন নহাবহা নাদ্ী দাসরাজ 

কগ্যাঙ্ষে দর্শন করিয়া ভা্গাকে বিবাহ করিতে মনন করেন 

ভাগ, পিতার মনোভান অবগতি হইয়া দামরাজদমীপে গমন 
পন্দক দ্ানতীকে বিমাতিূপে প্রার্থনা করিলেন । দাসরাজ 

কণ্তলেন দে, হদি ভাহাল কম্তারই গভজাত পুলুগণ শি? 

ভবে রাজাভাগী হয় হাহা হইলে ঠিনি শান্তকে কলা দান 

করিবেন, নচেৎ নহে! গভাভাই হইবে" পিয়া, ভীষ্মদেব শেচ্ছান 
প্রাচভ্ঞাপৃন্দক সহ্াবহীকে গানয়ন করিয়া, পিতাকে অপ 

কপ 

করিলেন! এইবপে মহামতি ভীগ্ পিতার কামনামন্দিরে 

স্বার স্বার্থ বলিদান দ্রিলেন। রগঘুকুলতিলক রাখচন্দু, পিতার 

সভ্য-পণলনার্থ চড়ুদিশ বর্মব্যাপী কঠোর বন্বাসরত অবলম্বন 
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করিয়াছিলেন, মতিমান্" ভীত্ম সেই মহাস্বার পদাঙ্ক অনুসরণ 

করিয়া বিশাঁলকুর-রাজ্য প্রত্যাখ্যান পুর্ধক' সহ্বকঠোর চির- 

কৌমারব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি বতদিন জীবিত ছিক্লোন, 

একদিনের জন্যও স্বীয্প প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন করিতে বিমুখ 

ইন নাই। দৃঢ়ব্রত ভীগ্মের সেই নিরভ্র শারদ-গগন-তুল্য 

শদয়ে কখনও বিষাদ বা লোভের রেখাপাত মাত্র হয় নাই । 

সত্যবতার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধ্য নামক ত্রাতৃযুগলের 

জন্ম হইলে, শান্তনুর মৃত হয়। উদ্ারজদয় ভীম সয়ে ও 

সন্সেহে বৈমাত্রের ভ্রাড়যু্গলকে আশৈশব প্রতিপালন এবং 

রাজ্য বক্ষা করেন । চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, 

ভীক্মদেব তাহাদিগকে যৌবরাজো অভিষিক্ত কনিরা, রাজ্যভার 

গ্রদান করিলেন। দ্র্ভীগাক্রমে অল্প দিন পরেই এক গন্ধের 

সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলেন। অনন্তর ভীম্ব, অন্বিকা ও 

অন্বালিকা নায়ী কাঁণীরাজকন্তাদ্বয়কে স্বয়ংবর স্থল হইতে হরণ 

করিয়া, বিচিত্রবীর্যের সহিত বিবাহ দিলেন । ধৃতরাষ্ঃ পা, এবং 

বির, এই বিচিত্রবীর্য্যেরই পূর্বকথিত তিন পুত্র । বিচিত্রবীধোর 

মৃত্যুর পর, পরম গুণবতী দেবী সত্যবতী ভীম্বকে দারপরিগ্রহে 

এবং রাজ্যগ্রহণে অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু সতাবতীর 

অশেষ অনুনয়ে অথব৷ প্রজাপুঞ্জের নির্বন্ধাতিশয়েও হিমাচলবৎ 

বিচলিত ভীম্মদেবের হৃদয়ে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের করনা মাত্র 
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উদিত হইল না' আর.কি স্বর্ণপ্রস্থ' ভারও ভূমি রামচন্দ্র ও 

ভীঘ্মদেবেব হ্যায় সতাব্রতপরায়ণ মহাপুরুষগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত 

হইবেন না! 

ভীম্মদেব পুতবাষ্ট এবং পার্কে রাজ-জ্ঞাতবা সমস্ত বিষয়েই 

শিক্ষাদান করিুলন ; স্বধীর বিতর রাজনীতিতে সবিশেষ বাৎপন্ 

হইলেন। ধৃতরাইই জন্মান্ধ, স্থতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হিন্দুর 

বিষয়াধিকার-স্ত্রে রাক্তাভাগী হইতে পারিলেন না: তংকনিষ্ঠ 

লোক-প্রিশ্ন পাই বিশাল কুরুরাজোর রাজী হইলেন। বিদ্ুর 
রাজোর ভিতকামী প্রধান সচিবন্ূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

কৈশোরে ত্রাতত্রয়ের পরিণর-কাধ্য সম্পশ্ন হইল। ভারতবধষের 

উন্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত গান্ধার নামক দেশের রাজকন্ 

গান্ধারীর সভিত ধভরার্ঠের বিবাহ হয়। পাগুর ঢই বিবাহ 

জোচ। পরী ভোজরাজের পালিত কন্তা কুক্তীদেবী ; এবং দ্বিতীয়! 

মদ্রাজ-কন্ত। মা্রী। রাজা দেবকের পারশব-পুরীর সহিত 

বিভরের 'বিবাহ হয় । 

পাঠ বহুদিন স্ুচারুদূপে রাজাযপালন করেন? ্টাচীর শাসন- 

গুণে প্রল্রাগণ সকলেই অতি সুখী হইয়াছিল, এবং তীয় পরাক্রমে 

ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশস্ত অনেক বাজ! 

নিক্চিত হইয়া বশ্তুতা স্বীকার করিয়াছিলেন। 

কালক্রমে বিদয়ন্গখে বিরতি উপস্থিত হইলে, যহারাজ পা$জ 

গার রাজন । 
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কুরুরাজোর ভিত্তিস্থানীয্ক ভীম্মের হস্তে রাক্গ্যরক্ষার ভার অর্পণ 

করিয়া, তাপফবেশে হিমালয়ের প্রদেশবিশেষে-প্রস্থান করিলেন? 

মহিষীদ্বর ছায়ার গ্ায় তাহার অন্গামিনী হইলেন। ব্নতরাষ্্র ও 
বির, ভীম্ম-রক্ষিত কুররাজধানী হস্তিন্।নগরে, বাম ক করি তে 

লাগিলেন । রর 

সপত্রীক মহারাজ পা% হিমাচলের শতশঙ্গ নামক প্রদেশে 

গমন করিয়া, তাপসগণের সহিত বহুদিন তথায় বাস করিলেন। 

সকলেই তাহার মহান্ুভাবতা, বিনয়, সদাচার 

প্রতি গুণে যুগ্ধ হইলেন । হিমালয়ের 

শান্ঠিপূণ ভপোবনে বিচরণ করিয়া, ভাঙার চিন্ত পসিগ্ধ হই : 

কিন্। “আমি 'অপুন্রক” এ চিন্তায় সনয়ে সময়ে তাহার জদয়ে দাকণ 

নিব্বেদ উপস্থিত হইত পক্ষার সুমধুর জগ এবং বিমল 

গাডুন বনগিনন। 

বারি-পুর্ণ খত শভ নিঝরের কলকল নিনাদ শুনিয়া, সন্তানের 

তেমনই অপ্উ মধুর প্রিয়সন্ধোধন শুনিতে 

দাধ হই । তরুলতার আন্দোলন ও রে 

আন্ন্-নৃতা দশন করিয়া, পুত্রের তেমনই 

পাগুৰ ও .কারুব 

“পরব হন্ম। 

ঠা গ্রীন প্রদুর নন দেখিবার জন্য জদয় কাতর হইত। কালক্রু 

তাহার মনোবেদন! দূর হইল। টা দেবতুলা পরমন্ুন্দর 

পঞ্চপুল্র লাভ করিলেন । জ্যোষ্ঠামছ্ষী কুস্থীর গভে যুধিষ্টির, 

ভীম ও অজ্জ্ুন, এবং+ক নিষ্ঠা মাতীর গর্ভে নয়ন-রঞ্জন যমজকুমার 
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নকুল-সহদেৰ জন্মগ্রহণ করিলেন। নবঝুল-সহদেবই সর্বকনিষ্ঠ । 

বহুদিনান্তে দৈবাহুগ্রহে পুলগণের মুখচন্্র দূশন করিয়া, তাহার 

দর সুখে ও আশায় সমুদ্রবৎ উচ্ছলিত হইল। পুক্রলা 

করিয়া তিনি আপনাকে সাতিশর ভাগাবান বোধ করিলেন । 

এপিকে হপ্তিনাপুরে দেবা.গাক্ধারীর গে বৃতরাষ্ট্রের বপুক্র 

জন্ম পরিগ্রভ কবে। কথিত আছে বে. হিনি এক শত পুত্র এব" 

একটা কন্তা পরব করেন পল্রগখ-মধো জোষ্ঠ ছষ্যোধন, এবং 

ছ্বিতার ছুঃখাসন, সমধিক প্রদিন্ধ। কন্ঠার নাম দ্ুংশলা ; 

দিঙ্দরাজ জনের সহি ঠাভার বিবাহ ভয় । পাঞ্ঠ-পুজ বুখিষঠির 

ঢম্যোদন অপেক্ষা বঝোকজোন্ঠ, ভীম ৪ ছর্যোবন এক দিনাদে 
ভপ্ন্ভ হন। রুভবাহি পল্রলাভে পরম পুলকিত হইলেন, কিন 

গা 

সাহার মুতাজনিত শোকে মারাদেখারও প্রাণ বিয়োগ হয়| 

আঅনুঃপর সেই থম পরনে বাস করা মন্রচিত 
কাল কুনু বিবেচনা! করিস পা ও মাদীর মৃতদেহ 
হদিশ । 

সহ, খুবি ও তাপসগণে পরিনুভ হইয়। কুণ্তী- 
দেবী পঞ্চ শিশুপুছের হস্তধারণপৃন্নক হস্তিনার পুরদ্বারে 
'আদিযা উপস্থিত হইলেন। অনাথ। কুস্ত্রীর আগমন সংবাদ 
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শ্ববণে ভীঘ্ব, ধৃতরাষ্্ী গুবং বিদুর প্রমুখ কুরুগণ, পাওু ও মান্রীর 

মুতে প্রভূত শোক প্রকাশ পৃব্বক, কুস্তী 

শী সা ও পুক্রথণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। পুরে 

45রাট্রের আদেশে পা এবং মার্রীর মৃুতদেভ মহা সমারোহের 
লহিত একই চিতায় দগ্ধ কবা হইল ॥ কুন্টাদেবী, তাহার শিশু- 

পুলগণ, সমস্ত পৌরম গুলা এবং সমগ্র প্রজাতন্দ পার মৃতাতে 

"শাকতাপিত ভইগঘ্রা বৃহিলেন ।  কিয়দিনান্তে শোকাবেগের 

কণ্প্চিং স্বাস হলে, পা মহিধী কুন্ীদেবী সধত্রে প্রুলগণের 

লালন পালনে নিনক হষ্টলেন। মাতার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া, 

হাতার ক্রমে ক্রমে পিশোক বিশ্মত হইল, ভাম্মদের ও বিডরেক 

লহ পাইয়া, ভাভাদেন অলী জদম় কিরংপরিমাণে শান্ত হইল । 

গা9র পা পু পাগুব নামে, এবং পৃতরাষ্টের পুক্রগণ 

১১, 
হি 
১ কৌরণ নামে বিধাত হইলেন । বদি কুরুবংশ জন্ম হেত 

১১ কেংবব ও. পা ৪ পুতবাষ্টের-পুজ্রগণ সকলেরই কোৌরব 

পাঞন শাম নামে অভিভিত হ৪য়া উচি, তথাপি তাহার! 

«ই সময় হইতে মভাভারতের প্রায় সর্ম্রই কোরব ও পাৰ 

এই ছুই (বিভিন্ন নামে স্থবিধিত 1 এইরূপ হস্তিনা নগরে কৌরব 

€ পাগুবগণ পরম স্থুথে বাস করিতে লাগিলেন । পিতৃহীন 

১ঠইলেও পাগুবগণ শৈশবকালে কোন প্রকার র্লেশ প্রাপ্ত 

ফন নাই। তাহারা সচ্ছন্দে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সহিত এক 



৮ গাঁওব-চরিত । 
পপি শপ সস সস পা শস্প শি সব তা বত 

পরিবদ্ধিত হইয়া, পাঁনভোজন-ক্রীড়াদি করিতেন, এবিষয়ে 

বিন্দুমাত্র বৈষমা ছিল না। 

কিন্ধু একত্র বদ্ধিত হইলেও পাগুব ও কৌরবগণের জদয়ের 

হিলন ভয় নাই; হিতশ্রপ্রকৃতি ব্রাদ্বশাবকের সহিত কৰে 

মধুর প্রকৃতি মুগশিশুর মিলন হয়? ছয্যো- 
দুদ্বাবিন। হ 

ধনাণি পুতরাক্-পুক্্রগণ অত্যন্ত খল লৃভাব 

বয়ং প্রাপ্তির ভিত তাহাদের খলভার বুদ্ধি হইতৈ লাগিল। 

সরলঙদর পাঞুপুলগণের স্হবাসে তাহাদের খলত। অণুমাত্ 

5) বিদুরিত হইল না । পাগুনগণ স্ধদা জীতিপূণ হদয়ে কৌরবগণের 
কে দিলিত হইয়া ক্রাড়া! করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোৌরবগণের 

বিশেষতঃ ছধ্যোধনের জদয়ে বিষত্রোত প্রবাহিত হইত! 
বরঃপ্রাপ্তিনহকারে ছর্যোধন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 

কুরুরাজ্যে কৌরুব ও পাগুনগণের সমান অধিকার $ উভয় পক্ষই 

তুল্যরূদে নেই বাজা ভোগ করিবেন । যে পারুপুল্গণ একদিন 

মানণ্র সহিত অনাথের ন্যার ব্রাঙ্গদ্বারে আলিয়া উপন্থিত হইয়া- 

ছিল ভাধারাই নিলয়াধিকার লাভ করিবে, প্রশ্বমধো ঢধ্োবনের 

সমকক্ষ ৪ প্রতিদন্দ্ী হইবে, এচিন্বা তাভার অসভা হইয়ছিল। 

বিশেষতঃ দ্বিতীর পাৰ ভীমের প্রতি ছুষ্যোধনের ইঈর্ষ! 

সর্লাপেক্ষা অধিক ভইল। ভীম স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ চঞ্চল এবং 

নিজবলম্পদ্ষী ছিলেন) হুর্যোধনের জদয়ও অহঙ্কার ও আত্ম- 
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গরিমার অভেদ্য ভর্গস্বরূপ । তিনি ভীমের বাহুবল "ও চাঞ্চলা 

সঙ্তা করিতে পারিতেন ন1; ছিংসায় তাহার হঁদয় শুফ হইয়া 

যাইত। এইরূপে চর্যোধন আপনার ঘেই কৈশোর-কোহল 

হৃদয়ে এক মহা বিষরুক্ষের বীক্ত রোপণ করিলেন ; কাল সহকারে 

সেই বীজের অস্কর বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া, যে বিষময় ফল 

উৎপাদন করিল, তাহা আস্বাদন করিয়৷ সমগ্র কুরুকুল, উভয় 

পঙ্গীয় অসংখ্য ম্ুুছদ পরিজন) এবং সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট 

রাঁজম গুলী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াঁছিলেন । 

ভর্য্যোধনের জদয়-নিভিত জিঘাতসার কিছুতেই উপশম হইল 

না। অবশেষে দ্র্যোধন ছলন। করিয়া! ভীমের প্রাণ বিনাশে 

'তসংকলপ হইলেন। অন্তরের ভাব গোপন করিয়। কাধ্য 

করিতে তাহার বিলক্ষণ নৈপুণা ছিল। সুতরাং তিনি 

ষে ভীমের প্রতি বিদ্বে-পরবশ, তাহা তাহার বাক্য, দষ্টি 

বা কার্ধ্য কিছুতেই প্রকাশ পাইল না। তিনি তৃণাচ্ছন্ন কূপ 

এবং অস্তলীনসপ পুশ্পের নায় অবিকৃত রহিলেন। একদ 

দর্য্যোধন আপনার ভ্রাতগণ এবং পঞ্চ পাণডব সহ জলক্রীড়াচ্ছলে 

ভাগীরণী তীরে উদ্যান-বন-ভূষিত এক পরম বমণীয় প্রদেশে 

গমন করিলেন । তথায় ত্বাহাদিগের জন্য স্ুবম্য স্থানে নানা 

স্ুরম্য শিবির এবং দার নির্দিত বিবিধ স্ুসজ্ষিত, পরিস্কত 

এবং নুচিত্রিত গৃহাদি নিশ্ষিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে কৃত্রিম 
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জলাশক্ব-শোতা__তাহাতে কমলদল বিকসিত;-_সর্কাত্র সুবিস্থৃত 
উদ্যান, মনোরম বৃক্ষলতা, বিচিত্র উদ্যানপথ। এইরূপে সে স্থানে 

প্র়ৃতির মধুর রমণীয়তার সহিত মানবকৃত সৌন্দর্যের মিলনে 
এক অপূর্ব শোভার সঞ্চার হইয়াছিল। 

সেই শ্রন্দর বনপ্রদেশে কুকুবালকগণ আঁনন্ে ক্রীড়া করিতে 

লাগিলেন ; ক্রীড়াবশে একে অপরের মুখে ভক্ষ্যদ্রব্য তুলিয়া 

দিতে লাগিলেন । এই অবসরে দুষ্টমতি ছুর্য্যো 

ধন ভীমের বদনে বিষমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য 

প্রদান করিল। ভীম খলের চাতুরী বুঝিতেন 

না, অনস্কোচে আহার করিলেন। আহারাস্তে নকলেই বিমল 

জলে সম্তরণ করিতে লাগিলেন । সন্ধ্যার দনয়ে সস্তরণ শেষে 

সকলে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলে, ভীম ব্যতীত পাণগডবগণ 

হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন । শ্রান্তিবশতঃ এবং অতাধিক 

ভোজন জন্ত ভীমের দেহ অবসন্ন হইয়। আসিয়াছিল ; তিনি 

ভ্রাভগণের সহিত গৃহে গমন করিতে পারিলেন না, পশ্চাতে 

পড়িয়। রহিলেন। ক্রমে বিষ-জঙ্জরিত দেহে চেতনা বিলুপ্ত 

হুইল। ভীমকে একাকী হাতচেতন অবলোকন করিয়া, 

হুর্য্যোধন তাহাকে লতাপাশে বন্ধনপূর্বক নদীগর্ভে নিক্ষেপ 

করিলেন। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় ভীমের জীবন রক্ষা পাইল । 

কথিত আছে যে, নদী-লে পতিত হইবামাত্র সর্পগণ ভীমকে 

শন অ্রনণ ও 

জল ক্রড়' । 
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দংশন করিতে আরস্ত করে; ইহাতে ভীমের শোঁণিত-মিশ্রিত 

স্থাবর-বিষের সহিত ভূজঙ্গ-বিষসংযোগে হলাহলের জীবননাশিনী 

শক্তি বিনষ্ট হয়। ভীম পুনজ্ভীবন লাভ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগসন 

পৃর্বক মাতা ও ভ্রাভৃগণের দরুণ উৎকষ্ দুর করিলেন ; এবং 

দুর্য্যোধনের পাপ সঙ্কল্পের বিষয় সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন । 

তদবধি পাগুবগণ সর্ধদা সাবধান থাকিতেন, এবং তদবধি 

ভীমেরও ঢর্যোধনের প্রতি বিরাগ বদ্ধমূল হইতে লাগিল । 

কিন্ত তিনি দুর্য্যোধনের ন্যায় নীচপ্রকৃতি ছিলেন না; চঞ্চল 

ও ক্রোধন-স্বভাব হইলেও এ বিষদানের প্রতিহিংস1 গ্রহ 

করিলেন না, ঢধ্যোধনের নার নারকায় উদ্যমে হৃদয় কলঙ্কিত 

করিলেন না। তিনি শ্রাভিগণেব, বিশেষতঃ বৃধিষ্িরের উপদেশ 

বাতীত কোন কাধা করিতেন না। জীবনে অনেক ক্রেশ 

পাইয়াছেন, কৌববগণের অত্যাচারে নম্বগ্রন্থি পর্য্যন্ত ছিন্ন 

হইয়াছে, তথাপি মাত এবং হ্রাড়চতুষ্টয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া, 

এবং ধন্মের প্রতি লক্ষা করিয়া, জদয়ের ব্যথা! হৃদয়ে লুকাইয়! 

প্রতিহিংসা! গ্রহণে বিরত ছিলেন ' মাতা ভিন্ন কুরুকুলে পাগুৰ- 

গণের মার এক শুভাকাজ্জী মিত্র ছিলেন, তিনি বিদুর। 

1গুবগণ তাহাকে সমস্ত জানাইলেন+ বিদুর ধৈর্য অবলম্বন 

করিতে উপদেশ দিলেন । সুজ্ছদর্শী বিছ্ুরের মন্ত্রণীক্রমে 

পাঁওবগণ কাহারও নিকট মনোভাব শ্রকাশ করিলেন ন1! 

৬ পা ৮ 
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পাগুবগণের ধৈর্য্য অতি অলৌকিক এবং তাহা সর্ধথা 
অনুকরণীয় । 

& ক্রমে কৌরব ও পাগুগণ্রে বিদ্যাধ্যয়ন ও অস্ত্রশিক্ষার 

সময় উপস্থিত হইল । পিতামহ ভীক্ম, রূপাচাধ্য নামক বেদবিৎ 

অস্ত্নিপুণ ব্রাহ্গণকে পৌন্রগণের পাঠনায় নিধুক্ত করিলেন। 

নালকগণ তাহার নিকট বেদাদি বিদ্যা এবং অস্ত্র শিক্ষা করিতে 

লাগিল। কিছুদিন পরে প্রভ্ুতরণপারদর্শী আচাধ্য দ্রোণ নামে 
এক তেজক্থী ব্রাহ্মণ সপুল্র ভীম্মের নিকট আগমন করিলেন। 

ভীম্মের সহিত তাহার পুর্বাবধি পরিচয় ছিল। ভীম্ম তাহাকে 

সাদরে গ্রহণ করিলেন --দেখিলেন ঘে দ্রোণেব 

মুখম গুল বিষাদকালিমাপুর্ণ, নয়নে প্রবল ভেজো- 

রাশি । কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ড্রোণাচার্য্য কহিলেন--“আঘুক্মন্ 

জদয়ে যেবাতনা পাইয়াছি, ভাহার নিবারণার্থ আমি আপনার 

নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমি এবং পাঞ্চালরাজ দ্রপদ মহষি 

অগ্রিবেশের নিকট একত্র অন্্শিক্ষা করিতাম । অস্ত্রশিক্ষা-কালে 

আমাদিগের পরম সম্প্রীতি ছিল। এক সময় আমিও 

সোভাগ্যবুক্ত ছিলাম ? কিন্ক আজ আমি নি:সহায় দরিদ্র । আমি 

এ দরিদাবস্থার াহার নিকট গমন করিক্নাছিলাম, বাল্যকালের 

মিত্রতা স্মরণ করাইয়] দারিদ্র 2ঃখ মোচনের জন্য অন্ত গ্রচ বাচ্ছা 

করিযর়াছিলান। কিন্তু দ্রুপদ বিষয়-বিমন্ত হইয়া, আমাকে 

চাপাচানা। লা 



পাশুব-চরিত। ১৩ 
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চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না; পরুষ বচনে প্রত্যাখ্যান 

করিলেন। নেই জগ্ত ব্যথিতজদয়ে মামি, আপনার নিকট 

আসিরাছি) আমাকে কোন্ কাধ্য করিতে হইবে আদেশ 

করুন|” ভাম্মদেণ প্রঙত সমাধরসহকারে দ্রোণাচাধাকে 

পোএগণের দ্বিহায় গুরুদূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার অপ. 

সনের ভন্য মনোহর স্থনি নির্দেশ করিয়া দিলেন। এই অর্ধ 

ককুবালকগণ ত্রোণাগাযোৰ নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । 
দ্রোণাচাযোর অত রণপারধশিতা এবং চমৎকার শিক্ষা 

গান প্রণালার খাতি দেশে দেশে প্রচারিত হইল। নানাস্বান 

হইতে রাছপুল্র এবং নানাজাভার বালকগণ আনিয়া ভাহাৰ 

'শনাশ্রেণাভূন্ত হইলেন । উতাদিগের মধো হস্টিনাবাসী সহ 

ভাতার অধিরথের পনর মহাতেজন্বা কণ বিশেষ উ্নেখযোগ্ । 

পরাালকগণ বিদেশায় শিক্দার্থিঘণের মহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাত 

করিতেন । ছেপাচাফোর অধ্যাপনা গ্রহণে নকলেই উন্নতি লাভ 

বপিণেন। কিছ বেমন হারকাদি স্বচ্ছদাথহ হুমাকিরণ প্রা 

পলিত হহরা থাকে, সেইকপ কেধল প্রতিাশালী ছাই গুরু 

উিপশেশ মমাকদূপে সদরে ধারণ কমিতে সদর্থ। ভোণাচানা 

সক্ল/শব্যকে অন্থ প্রয়োগ, লণুহন্ত হাঃ এবং মুন্ধকোশল 

সমন শিক্ষা দিলেও অক্জুনই সন্ধাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিলেন । 



১৪ পাগ্ডব-চরিত | 
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আর কেহই ছিলেন না। অন্তুশিক্ষা) করিতে কাঁরতে অজ্জুনের 

আনন্দ-সাগর উচ্ছ্বলিত হইয়। উঠিত। অসাধারণ অধ্যবসায়, 
একাগ্রতা, পরিশ্রম এবং দৃঢ়তাঙণে তিনি সকলকেই পরাপ্ড 

করিলেন। তিনি নিত্য অনলস ও বিলাসশূন্য হইয়া 

একাগ্রচিত্তে অস্ত্রকৌশলচিন্তা এবং অস্ত্রাত্যাস করি- 

ততন। উজ্জল দিবালোকে অথবা অন্ধকারময় রজনীতেও তাহার 

শবপ্রয়োগের বিরাম ছিল না। তিনি ধনুঃশর লইয়া! নিদ্রা 

মাইতেন, নিশাকালে জাগরিত হইয়া বহির্গমন পূর্বক শরক্ষেপ 

কর্রিতেন; নিশীথে তাহার জ্ানির্ধোষ শ্রবণ করিয়া! সকলে 

চমকিত হইছ। কিন্তু এ সমস্ত গণ অপেক্ষা তাহার গুরুভক্তি 

প্রবল ছিল, মসংখ্য কুরুবালকগণ, এবং দ্রোণাচার্যের বৈদেশিক 

অসংখা শিন্গণের মধ তাহার ম্তায় গুরুসেবাপর আর কেহ 

চিল না। ক্ঠাহার হছদয় গুরুতক্তির পুণ্যময় ক্ষেত্রস্বরূপ। 

দাণ'চার্ধোর নিকট শিক্ষারস্তের কিছুদিন পরে একদিন 

মাচার্ধয, সমবেত শিষামগুলীকে সম্বোধন করিয়! 

০১০ কহিলেন--আমার এক বাসন! আছে, প্রতিজ্ঞা 

কর তোমাদের শিক্ষা সমাধ্ধ হইলেই হোমর! 

মামার সে বাসন! পুর্ণ করিবে।” না! জানি কি বানা পুণ 

*পিহ হইবে ভাবিয়া, সকলেই নীরব হইয়া রঠিলেন ; কেবল 

ক্ষন ভক্কি-পরিপুর্ণ ছদয়ে অঙ্গীকার করিলেন, “গুরুদেব 

অওগন। 
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আমি আপনার সমস্ত বাঞঈসন1 পূর্ণ করিব।” ভ্রোণাচার্ধ্য পরম 

পুলকিত ভইয়। অঙ্জুনের শিরম্চ্বন করিলেন) আনন্দে 

প্রোণাচার্যোর নয়নূগল হইতে অশ্রধারা বিগলিত হইল। স্মার 
একদিন অঞ্জন (ড্রোণাচার্ধাকে কুস্তীরগ্রাস হইতে রক্ষা করেন । 

কতিপয় শিষ্যসহ দ্রোণাচাধ্য ভাগীরথী জলে ক্লান করিতেছেন, 

অজ্জুনগ্রমুখ অন্যান্ঠ শিষাগণ তটে ছাড়াইয়া আছেন, এমন সময় 

একট কুস্তীর দ্রোণাচারধ্যকে হঠাৎ আক্রমণ করিল; আচার্ধা 

ডাকিয়া বলিলেন-_- “আমাকে কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে, রক্ষা 

কর।” অজ্জুন অবিলম্বে গুকব নিদেশমত শাণিভ শরঘোগে 

জলমগ্ন কুম্তীরকে বধ করিলেন; অন্ঠান্ত সকলে নির্বাক ও নিশ্চল 

হইয়া রঠিল; আচার্ধা দ্রোণ অজ্জুনের প্রত্াৎপননমতিত্ব ,অন্ত্রপ্রয়োগ- 

কৌশল এবং অনিক্ছিন্ন প্রগাঢ় ভক্কিগুণে মুগ্ধ হউয়া। তাহাকে 

অন্যের অপরিজ্ঞাত নানা অস্ত্রের প্রয়োগাদি কৌশল শিক্ষা দেন ; 

কিন্তু তৎসহু “ম্দি কখনও যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 

তোমাকে অবশ্তাই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, কোন মতে 

বিমুখ হইতে পারিবে না--" প্রিয় শিষ্কে এ কঠিন 'প্রতিজ্ঞা- 

পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । গরীয়ান্ বীরগ্রণের মহিমা আমরা 

কি বুঝিব ! 

গুরু দ্রোণাচার্যা কুরুকুলের বিশেষ শুভাকাজ্জী ছিলেন ; 

পাছে নীচ জাতীয় বালকের সংসর্গে কুকুবালকগণের স্বভাব ছুষ্ট 



১৩ পাওব-চরিত । 
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হয় এই আশঙ্কায় তিনি নীচ জাতীয় কাহাকেও শিষারূপে গ্রহণ 

কবিতেন না। "একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য 

অন্ত্রশিক্ষার জন্য তাহার নিকট আগমন করেন। দ্রোণাচার্যা 

একলব্যের একাস্ত অন্কুনয়েও তাহাকে শিষারূপে গ্রহণ করিলেন 

না। অবশেষে একলবা হতাশ হইয়া এক গভীব বন মধ্যে গমন 

করিয়। শ্বয়ং অন্ত্রাভযাম করিতে লাগিলেন 1 একা গ্রন্তাহেত শ্রীপ্রই 

একর . একলবা অন্প্রয়োগে বিশ্ষে পট্রন্চা লাভ করিলেন। 

একদিন ফোণাচাধ্য শিষ্যাগণের সহিত উ বনে মুগ! 

করিতে গমন করিলেন । তাহাদের সহচালী এক কুকুর ইদস্তহঃ 

ভ্রমণ করিতে করিতে সহদা একলবোর নম্মুখে উপন্তিত হইল) 

এবং সেই নিজ্জন বনে অপরিচিভ বাক্কিতক দশ্ন করিসা 

চীংকার করিতে লাগিল। তাহার চীংকারে বিরক্ক হইয়া একলবা] 

একধপ কৌশলঙ্লহকারে ভাভার মুখবিবরে একে একে কয়েকটা 

*বনিক্ষেপ করিচলন যে, তাহার শক করিবার এক্কিমাত দিলুপ 

হইল । কুরুর আশ্তবিবরে শর পৃরিত হইয়া দ্রুহবেগে পাশুব, 

সন্িধানে গমন করিল । পাশুবেব! কুকুরের তণাবিধ অবস্থা 

দশনে অতিশয় বিশ্মরাবি্ই হইলেন এব অক্স পগুয়োগকতার 

প্রশংসা করিতে লাগিলেন । নকলে বনমধো এবেশ করিয়া 
একলবোর লগ্লিহিত হইলেন; দেখিলেন,সহ্গুথে আচার্ষোর 

মু্ধমমূতি স্থাপিত রহিয়াছে, ভাহারই নিকট দওায়মান 



পাগডব-চরিত। ১৭ 
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হইয়া একলব্য একমনে «অসামান্য লঘুহস্তভার দহিত শরক্ষেপ 

করিতেছেন। দ্রোণ বিশ্ময়াবিষ্টচিন্তে একলব্যকে জিন্ঞানা 

করিলেন_“একি ! কেতুমি? কি ভগ্ত এ বনমধ্যে আমাৰ 

যৃত্তি স্থাপন করিয়া, তাহার সম্মুখে অন্ধ অভ্যাস করিতেছ?।” 

একলব্য বিনয়নম্র বচনে আম্মনিবেদন করিয়া কহিল-- 

"প্রত আপনাকে ভিন্ন দ্বিতীয় পাক্তিকে মামি গুরু বলিয়! 

জানি না; আপনি আমাকে নীচ জাতীয় পলিয়া পত্রিতাগ 

বরিলে৪, আমি আপনার নহীদসী মি গ্রাপন করিয়া, ভীভাবই 

সন্গুথে অন্বশিক্ষা করিতেছি ; আপনার কপাধ আমার হমসাচ্ছ্ 

»পয় আলোকিত হইয়াছে ছোণাচাষা একলবোর প্রকান্ি 

কতা এবং প্রগাঢ় গুরুভক্তি দশনে চনংকৃত হইলেন , ভবিষাত 

ঢষ্ট করিয়া, পাঁওবগণের ভিভার্থে বলিলেন পুন বংস, আমি 

ততোম[ল চি কঝিয়াছি, তোমাকে শিষা বলিকা স্বাকতর করিতে, 

এখন আমার শদয় পুলকিত হইতেছে । খতস, দি ভুমি আমা পিউ 

শিধা এবং আমার প্রতি তক্তিমান হও, তবে গুরদক্ষিণাস্ববপ 

মামাকে একটা বস্থ দান কর” একলবা আখি 

চলিতচিণ্ডে কহিলেন, “আদেশ করন, আপনা 

হাহা ইচ্ছা হয়, মামি এত মহত্তে তাহা প্রদান 

কুলার 

শি গঝদক্গিণ' 

করিব ।” দ্রোণাচাখ্য ধার গম্ভীর ভাবে কহিলেন-প্রিষ শিষা 

একলব্য, তুমি আমাকে তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দান কর ।” 
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একলব্য দ্রোণাচার্ষে/র সেই কঠিন প্রার্থন। শ্রবশ করিয়াও অঙ্গী- 

' কার রক্ষা করিতে স্থির নিশ্চয় করিলেন। তিনি কখনই সত 

পরিত্যাগ করিতেন না, স্থতরাং প্রফুল্লচিন্তে অস্গুষ্ঠ ছেদন করিয় 

গুষকে অর্পণ করিলেন । ছেদনকালে ঠীঙ্কার মুখস্ত বিক্কৃত হইল 

না, পূর্বের ন্তাক় প্রসন্গই রহিল । এইরূপে একপলব্য গুরুর 

আদেশ পালন করিলেন। দক্ষিণ অন্ুষ্টের অভাবে অস্ত্র প্রয়োগে 

তাহার আর পৃর্বেরমত লঘুহস্ততা রহিল না। তদাশনে অঞজ্জুনের 

হৃদয়ব্যথা দূর হইল । ্ঙ্ঞুনের ন্যায় ধন্ুদ্ধারী জগতে আর কেহ 

থাকিবে না বলিয়!, দ্রোণযে প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহ। রক্ষিত 

হুইল,--কিন্তু তংসন্থ নীচ নিবাদ-পুত্র একলব্োর আত্মত্যাগের 

কথ; জগতে চিরদিন অক্ষ প্রস্তরন্তস্তের স্তায় প্রতিষ্িত রূহিল। 

সেই অসভা নিবাদতনয়ের অচল! গুরুতক্তি সভাজগতের অন্ত 

করণীয়) তাহার তাদূশা গুরুভক্তির বিষয় একবার ভাবিয়া 

দেখিলে আমাদিগকে ধিক্কার দিতে ইচ্চ হয়! 

দ্রোণের শিক্ষার্ুণে ঠাহার শিষ্যগণ ধনুর্বেদে, মন্ধুদ্ধে এবং 

যুদ্ধবিষয়িণী বিবিধ বিষয়ে অনাধারণ পুত লাভ করিলেন । ভীম 

ও ছুর্য্যোধন গদামুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথারোহণে, নকুলসহদেব অঙ্বপ্টে 

অবস্থানপূর্বক অসি চালনায়, এবং দ্রোণপুন্র অশ্বখামা নিগৃঢ 

সন্ধানে মহা পাডিত্য লাভ করিলেন, কিন্তু অজ্ঞুন সর্বতোমুখী 

গ্রতিভ! এবং অধিচলিত অধ্যবসায়গুণে সকল বিষয়েই সকলকে 
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অতিক্রম করিয়াছিলেন । ধৃতরাষ-পুত্রগণ পাওুপুত্রগণকে 

আপনাদের অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্প দর্শন কুরিয়া বিষাদিত 

হইলেন। 

অন্শিক্ষা শেষ হইলে, গুরু দ্রৌগীচার্ধ্য শিষ্যগণের পরীক্ষা 

গ্রহণ করিলেন। বুক্ষোপরি এক কৃত্রিম গৃপক্ষী স্থাপন করিয়! 

একে একে ধৃধিষ্ঠিরাদি সকল শিষ্যকে আহবান করিয়া এ বক্ষ 

এবং পক্ষী প্রদশশন পুন্বক কহিলেন, “তোমরা এক্ষণে কি 

দেখিতেছ ?' সকলেই বলিল--“প্রভৃ । বৃক্ষ, গৃপ্ত, এবং তৎসহু 

সশিব্য আপনাকেও দেখিতেছি।” দ্রোণ অপ্রফ্লচিন্তে প্রত্যেক- 

যয কেই ভত'সনা করিয়া কহিলেন--'লক্ষ্য বিদ্ধ 
ন্থপরীক্ষা করা তোমার কর্ন নয়, চলিয়া যাও।” এইবূপে 

সকলে একই উত্তর প্রদানে দ্রোণের নিকট 

তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন হুধিষ্টিরাদি শিষাগণের 

অত কার্যতায় দ্রোণ দুঃখিত হইয়া! অজ্জুনকে আন্বান করিয়া 

কহিলেন--''লক্ষ্য প্রতি দৃষ্টি কর, এঁ বৃক্ষ এবং এ পক্ষী । সম্প্রাতি 

ভুমি ধন্থুতে শরযোজন। করিয়। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আজ্ঞা মাত 

শর পরিত্যাগ করিবে, অঞ্জন তাহাই করিলেন। মুহূর্ত পরে 

দ্বোণ পুনয়ায় জিজ্ঞাসা করিলেন,-_-“অজ্জুন, এ বুক্ষ, গৃধ এবং 

আমাকে দেখিতে পাইতেছ কি না? অঞ্জু ন বলিলেন-_“"গুরুদেব, 

মামি কেবল পক্ষীটা দেখিতে পাইতেছি, অপর কিছুই দেখিতেছ্ি 
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না।" মুহূর্ত পরেই আচাধ্য পরমানন্দ-সুহকারে কহিলেন, “উহ্থার 

মস্তক ছেদনে প্রস্তুত হও ।” পরে জিজ্ঞানা করিলেন, "এক্ণে 

কি দেখিতেছ বল?" অর্জন উত্তর করিলেন" প্রত্ু, এক্ষণে 

আমি উহার মস্তক মাহ দেখিতে পাইতেছি |” 

অজ্জনের উত্তরে দ্রাণের মঙ্গ বোমাঞ্চিত ভইল, আজ্ঞা 

করিলেন-_ চিস্তা নাই, গঞ্জের মস্তক ছেদন কর। আগেশ মাহ 

অঞ্জন ত তীক্ষ ক্ষুবান্্ে গৃধের মস্তক ছেদন করিয়া ভূপাতিত 

করিলেন। অস্ত্র পরাক্ষায় একা অজ্জনই ছযী হইলেন : ড্রোণ। 

চাষা সন্গেহে প্রিয়তম শিষাকে আলিঙ্গন করিলেন । 

অজ্জনের লক্ষ্যবেধ বিষয়ে এই শিক্ষাপাভ করা বার ঘে, 

কাধ্যকালে একবারে একটী মাত্র লক্ষো মন স্থির করিয়া কাধ 

কবিছে হয়, মঙুনক দিকে মন দিলে উদ্দে খিন্ধ 

হয় না। স্পিদ্টিরালির মনোযোগ একই নময়ে 
লক্ষ্ষাবের 

বৃক্ষ, পক্ষী এবং অন্তান্ত বস্তুর প্রতি নান ছ্ুপ, 

একটা মাত্র লক্ষ্যে দ্টি স্থির ছিলনা , কিন্তু অচ্ছুনের পক্ষা পুমে 

ক্রমে গুরুর আদেশান্ুধায়া এ৬ৎ হইছে হন্মে 'পক্ষার মস্ত কমাতে) 

স্থিরীকৃত হইয়াছিল, হজ্জন্ই এক? অক্ঠ,ন পর্ণাক্ষোত্তীণ হইয়া 

ছিলেন৷ জগতে যাহারা নানাগুণে গুণবান হইয়া চিরম্ঘরণীয় 

হইয়াছেন, অন্রসন্ধান করিলে জাপিতে পারিবে যে, ভাহার। 

সকলেই 'একাগ্রচিই ছিলেন, রখন ঘে কাঁধ্য সাধন করিতে মন 
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করিতেন তখন সেই কার্ধটভিন্ন অন্ত কোন কার্যেই তাহাদের মন 

আকৃষ্ট হইত না। 

অন্ত্পরাক্ষার পর কুরুবালকগণের সর্বসাধারণ সমক্ষে অনু 

কৌশল প্রদর্শন । প্রোণাচাষ্য ভীনম্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া অস্ত 

কৌশল প্রদর্শনের উপমোগী এক স্ববুহৎ, 

সুনচ্জিত সভাগৃহ নিম্মাণ করাইলেন। চতুদ্দিকে 

কুঞুবংশীয় নরনারীগণের জন্য মনোহর মঞ্চশ্রেণী, 

নাধারণ দশকগণের পূথক পথক নিন্দি্ট স্থান, মধো সুপরিসর, 

সমভল, পরিদ্কাত ভূথণড, দেই স্থানে কুরুবালকগণ অস্ত্কৌশল 

প্রদশন করিবেন। এই রূপ সভাগুহকে রঙ্গস্থল বলা হইত । 

শ্বভদিনে ভীশ্ব' ধুতরা, বিদুর প্রতি কুক গ্রবীরগণ, এবং 

কুস্তী গান্ধারী প্রতি কুরুকামিনীগণ রণাভিনয় সন্দর্শনার্থ সেই 

পরম রনণার় রঙ্গস্থলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন ; দাধারণ 

দশক বুন্দ 'অন্যানা নিদি্ মাসনে উপবিষ্ট হইলেন । সভাস্থল 

মঙ্গল বাদ্যে মুখরিত হইল । 

শ্বুভক্ষণে পলিতকেশ পলিত শ্ গুরু দ্রোণাচাধ্য শুরু বসন 

গুরু যন্দোপবীত, এবং শুরু পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়।, পুত্র অশব- 

থামার মভিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া, একে একে কুমারগণকে 

মন্্রকোশল প্রদশনের জনা আহ্বান করিলেন। 

আহ্ত হইয়। বালকগণ কেহ অশ্বারোহণে, কেহ পদত্রজে কেহ 
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হস্তি-পুষ্ঠে কেহবা রথস্থ হইয়া, অসি, চশ্্, শেল, শরযোগে বিবিধ 

অস্ত্রকৌশল প্রদশন করিলেন । পরে ভীম এবং ভর্য্যোধন রঙ্গস্থুলে 

আগমন করিয়া যুগল মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিপুল বল সহকারে 

অপূর্ধব গদাধুদ্ধে দকলকে চমকিত করিলেন। উভয়ের রুত্রিম 

যুদ্ধ ক্রমে প্রকৃত বুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইল ; রঙ্গস্থলে 

সমালীন দশকরুন্দ দ্বিধ। বিভক্ত হইয়া, কেহ ছুধ্যোধন, কেনা 

তীমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অনস্থর দ্রোণের আদেশে 

অশ্বখামা! কেমবদ্দিতরোষ ভীম ও ঢধ্যোধনকে নিবারিত 

করিলেন। অন্যান্য কুরুবালকগণের অন্কৌশল প্রদর্শন শেষ 

হইলে দ্রোণাচাধ্য রঙ্গন্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অতি উৎফুল্ল জদয়ে 

কহিলেন-_''এক্ষণে তোমর! অঞ্জ,নকে দর্শন কর, অজ্ঞ,ন আমার 

পুলরাধিক প্রিয় । তিনি সকল অস্ত্রেই পারদর্শী হইয়াছেন ।” 

আতার্ষ্যের আল্ঞাক্রমে অঙ্ছুন বাণপূর্ণ তৃণীর, শরাসন এবং 

অঙ্গে স্বর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া, রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন : 

ির বোধ ছ্টল যেন নবীন-নীরদথণ স্থর্য্যপ্রভা, 

ইন্ধন, বিদ,দ্দাম ও সন্ধ্যারাগে ভূষিত হইয়! 
শোভিত হইল। অজ্জ্নের পরম রমণীয় তেজংপূর্ণ রূপরাশি 

দর্শন করিয়া সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়। উঠিল। সেই 

জয়ধ্বনি সহ আবার বিজয় বাগ্য বাজিয় উঠিল। 

বান্ধরব প্রশমিত হুইলে অঞ্জন আচার্ধ্যকে অভিবাদন 



পাগুব-চরিত । ১ 

পূর্বক নান! গতিতে ভ্রষ্ণ করিতে করিতে, বিন্মক্নকর শর- 

প্রয়োগ কৌশল প্রদশুন করিতে লাগিলেন । তিনি কখন পদে, 

কখনও অশ্খে, কখনও রথারোহণে, ধীর, মন্দ, দ্রুত এবং অতি দ্রুত 

গতিতে বিচরণ করিতে করিতে, মুহুমুহুঃ, ক্ষিপ্র এবং অব্যর্থ 

সন্ধানে কি স্থক্স, কি স্থৃল,দুরস্থ অথবা সমীপস্থ সকল প্রকার লক্ষ্যই 

ভেদ করিতে লাগিলেন । দশকগণের ভ্রম জন্মিত্তে লাগিল যেন 

এক অঙ্জুন বুধ! বিভক্ত হইয়া বু শরামন ধারণ করিয়া একে- 

বারে বহু লক্ষ্য ভেদ করিতেছেন। তিনি ঘূর্ণামীন লৌহ্ময় 

বরাহের মুখে এবং রজ্জুলপ্িত গোশূঙ্গে এক এক করিয়! বহু বাণ 

নিক্ষেপ করিলেন ) কিন্তু অসাধারণ লঘৃহস্তত! প্রযুক্ত বোধ হইল 

যেন তিনি একটা মাত্র শর সন্ধান করিয়াছেন । এইরূপ শস্- 

কুশল অজ্জ্র'ন খড়গ, ধন্ধু ও গদা চালনা করিয়া মগুলাকারে ভ্রমণ 

করিতে করিতে নানা নৈপুণা প্রদশন করিলেন। সেই বন 

লোকপুর্ণ বিশাল রঙ্গভূমি বীরবর শব্ত্রকুশল অজ্জুনের জয় জর 

রবে নিনাদিত হইল। বণাভিনয়ের অবসান কালে বীরবর 

কৃষ্যপ্রতিম কর্ণ যোদ্ধংবেশে সকলের বিস্ময়োৎপাদন পৃব্বক 

রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়! 

অবজ্ঞার সহিত অজ্জ্রনকে সম্বোধন করিয়া 

কক্কিলেন, হে অজ্জুন! গর্ধ পরিত্যাগ কর, আমি তোম! 

অপেক্ষা প্রশংসাহ অন্ত-কৌশল প্রদর্শন করিতেছি। পরে 



১৪ পাগুব-১রিত। 
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্ শা সনম 

আচাধ্য দ্রোণের অন্ুুমতিক্রমে তিনি শর সন্ধানে প্রবুত্ত হইলেন। 

বন্ততঃ অজ্জুন 'যে যে বিশ্ময়কর কাধা সম্পন্ন করিয়া ছিলেন, কর্ণ 

দে সমুদয় তাহারই মত অনায়াসে সম্পন্ধ করিয়া সকলকেই 

চমকিত করিলেন । 

কর্ণের অস্ত্রকৌশল দর্শনে, ততোধিক তাহার পরুষ বাক্যে 

বাথিত হইয়া অঞ্জন তাহাকে ছন্দুদ্ধে আহ্বান করিলেন । 

কর্ণও প্রস্থত ভইলেন। গুক দ্রোণাচাষ্য 

তাহ! অন্রমোদন করিলে যুদ্ধ অবশ্ঠন্তাধা দেখিয়া 

কুপাচাধ্য কোশলে উভয়কে নিরস্থ করিলেন। 

জে ধাহা রে 

অপক্ষপাহি ল' 

ভিনি ঈষৎ হাসা করিয়া কর্ণকে কঠিলেন-'বীলবর অঙ্গন 

রাজপুত্র, তুমি কোন্ রাজবংশে জন্মপত্িগ্রহ করিয়াছ, তাহা 

বণন কর; রাজপুত্রের সহিত সামান্য জনের দ্বন্দদুদ্ধ সস্তবে না। 

কণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রৃহিলেন, ঠাহার মুখম গুল প্রভা 

শন্য এবং ন্য়ন 'অগ্ুপূর্ণ হইল । তিনি নিন্নাক হইয়। রহিলেন। 

ভরঘ্যোধন কর্ণকে প্রথম পরিচয় অবধিই বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, 

এপ কুঝিয়াছিলেন ফে, যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এক 

মাত্র কর্ণ ই অজ্ঞুনের সমকক্ষন্ূপে দগ্ডারমান হইতে পারেন। 

মনে মনে বহুদিন হইতে এ আশাও করিয়াছিলেন যে, এক দিন 

তিনি কর্ণকে সমান স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। এক্ষণে কণকে মলিন 

দেখিয়া বুঝিলেন যে, উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অনন্তর 



পাগডব-চরিত | ২৫ 
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সর্বসমক্ষে গতীর স্বরে কছিলেন, প্যদি অজ্জুন সত্যই রাজা ভিন্ন 

অন্ত ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক, তবে এখনই আমি 

মহান্তভব কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিব ।” সেই মুহূর্থেই 

চু্যোধন সাদরে কর্ণের হস্ত ধারণ পূর্বক সিংভাননে উপবেশন 

করাইয়া যথাবিহিতরূপে অঙ্গরাজ্যের রাঁজপদে অভিষিক্ত করি- 

লেন। অভিষেকাস্তে কর্ণের পালক পিতা বুদ্ধ সারথি অধিরথ 

রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে দর্শন করিয়া উদ্ার- 

চিন্ত মহাস্মা কর্ণ সসন্ত্রমে সিংহাসন হইতে উখিত হইয়া, সেই 

অভিষেকবারি-সিক্ষ-মস্তকে পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম 

করিলেন । অধিরথ উচ্ছমিত জদয়ে গৌরবা- 

স্বিত এবং বিনয়াবনত পুত্রকে আলিঙ্গন 

করিলেন । আনন্দে অধিরথের নয়ন হইতে অশ্রবারি বিগলিত 

হইতে লাগিল | 

সমরাভিনয়ের অবসান হইলে, সকলে স্ব স্ব আবাসে গমন 

করিলেন, ছুর্য্যোধন কর্ণের হস্ত ধারণ করিয়! রঙ্গস্থল হইতে 

বহির্গত হইলেন । কর্ণকে সুহৃদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয় ছূর্য্যোধনের 

হৃদয় হইতে অজ্জ্ঞনের ভয় দুর হইল। 

শিষযগণের অস্ত্রশিক্ষা। সমাপ্ত হইলে দ্রোপাঁচার্য্য তাহাদিগকে 

কহিলেন,--তোমর! যুদ্ধে পাঞ্ালরাজ ভ্রপদের পরাজয় সাধন 

পূর্বক তাহাকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর, তাহা 
৩ 

কর্ণের অভিষেক | 
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হইলেই আমাকে তোমাদিগের সর্বোত্তম “গুরুদক্ষিণ প্রদান: 

করা হইবে ।” « গুরুর নিদেশান্ৃযায়ী ভীমাজ্ছুন, ছূর্য্যোধন, কর্ণ 

প্রমুখ শিষ্যগণ বিশাল সৈন্তসহ দ্রুপদরাজ্য আক্রমণ করিলেন। 

পরে ঘোরতর যুদ্ধে অমাত্যসহ দ্রপদ্কে বন্দী করিয়। ভ্রোধ. 

সমীপে আনয়ন করিলেন । দ্রোণাচার্যা দ্রুপদকে বন্ধনমুক্ত 

করিয়! সহান্তবদনে কহিলেন, “গুন রাজন, তুমি ধশ্বর্যামধে 

অন্ধ হইয়া! আমাকে অবমানিত করিয়াছিলে, 

আমি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম, 

তোমার জীবন গ্রহণ করিব না। রাজা ন। 

5ইলে রাজার বন্ধু হইতে পারে না, তুম এই কথা নলিয়াছিলে, 

এই জন্যই তোমার রাজ্য হরণের যন্ত্র করিয়াছি । ভোমার রাজা 

হই রাগে বিভক্ত কন্রিয়া অদ্ধ ভাগ গ্রহণ করিলাম ; আছি 

মঠিচ্ছত্র নামক উত্তর পাঞ্চাল র্াজোর রাজা হইলাম, দক্ষিৎ 

দ্রুপদের 

মবনমাননা 

পাঞ্চাল রাজা তোমার রহিল । এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছ। হয়, 

আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও । 

্রপদের অহঙ্কার চুর্ণ হইল । তিনি বিনন্ধ বচনে দ্রোণেল 

প্রস্তাবে স্বীকূুত হয়! বিদায় গ্রহণ পুর্বক ধীরে ধারে শ্বরাজো 

আগমন করিলেন ;__কিন্তু জীবনে তিনি কখনও দ্রোণকৃত 

সবনাননা বিশ্বৃত হইতে পারিলেন না ১--তাহা তৃষানলের 

যার অনুক্ষণ তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল । 
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এক বৎসর পরে ধুধিষ্টির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। 
তাহার অভিষেকে প্রজাগণ সকলেই আনন্দিত হইল। তাহার 
নির্মল যশোরাশি শারদ-জ্যোত্ন্নার হ্যায় কুরুদেশ প্লাবিত ক্পিল। 

তিনি সকলের জীবনানন্দ হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন 7; এবং 

ভীমার্জুনাদি ত্রাত্গণও অগ্রজের বশবস্তী হইয়া শক্রদমন করিয়া, 
রাজ্যবিস্তার ও যশোলাভে সমধিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইলেন। 

ক্রমে পাগুবগণের সুযশঃ, পরাক্রম এবং প্রজ্াপুঞ্জের অনুরাগ, 

কাহিনী শুনিতে শুনিতে ধৃতরাষ্্রের হদয় ব্যথিত হইতে লাগিল, 

ছয্যোধনও বিষাদে ভ্রিরমাণ হইলেন। 

কিছুদিন পরে পাওুপুভ্রগণের এরশ্বধ্যদর্শনে নিরতিশয় অস্যা 
পরবশ দুধ্যোধন, ছুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির উত্তেজনায় এবং 

অন্তান্ত কুমন্ত্রিগণের কুমন্ত্রণায় ধৃতরাহ্ী পাগবগণকে নিব্বাসিত 

করিতে মানস করিলেন। পাপসংকল্প-সিদ্ধি বিষয়ে তাহাকে ক্লেশ 

পাইতে হইল না। প্রধান প্রধান সচিবগণ পৃব্ব হইতেই তাহার 

বশীস্ৃত ছিল; এক্ষণে উৎকোচ প্রভাবে রাজ্যন্থ প্রধান প্রধান 

প্রজাগণও আয়ভীকৃত হইল। অনন্তর হফৃতরাস্ত্রের অনুমতিক্রমে 

সচিবগণ যুধিষ্িরের সম্মুখে বারণাধত নগরের প্রশংস। করিতে লাগি- 
লেন। তচ্ছ বণে সরলহ্ৃদয় যুধিষ্ঠির কৌতৃহলপরতন্ত্র হইয়া! তথায় 
যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাহার অভিলাষ অবগত 

হইয়া ধৃতরা্ স্বয্বং তাহাকে বারণাবত গমনে উৎসাহিত করিয়া 



৯৮ পাগব-চরিত। 
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কহলেন, “শ্রনিয়াছি, পরথিবীর মধ্যে বারণাবত নগর অতি রম- 

ণায়, যদি আঁওলাষ হইয়া থাকে সান্ুচর পঞ্চভ্রাতা মাতৃসহ তথা 

গমন কর। পরে কিছুকাল হার বাস করির] পুনরায় পরম- 

স্থে হাত্তনায় প্রতাগমন করিও ।” মুধিষ্টির 

চি ধুতরাষ্ট্রের সন্কম বুঝিতে পারিলেন,- বুঝিতে 

পারিয়াত আঅগভা। বারণাবত গমনে সম্মত 

হলেন । ভাবির দেখিলেন তাস্তারা এক্ষণে সম্পূর্ণ অসহায় 

এবং অনন্যোপা্য। বিছ্াদি কয়েকজন মহাম্সা খাতীত প্রকৃত 

প্রস্তাবে হাহ তেই আর কেহ শুভানুধায়ী ছিলেন না. 

তাহারা আবহ প্রন্থান্তভাবে পাঞ্চবগণের হিতানুছান করিতে 

লল্পূণ অস্মর্থ। সুতনাং পাগুবগণ আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে 

শঃকখলিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এক্ষণে জ্যোন্ 

[তের নিদেশে অসন্থত হইলে শক্রগণ গ্রকাশ্তে না হউক 

গোপনেও হভাভাদের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। অতএং 

এচ্নসতপাস পারভাগ করাই মন্বতোভাবে শ্রেরঃকল । এইরাপ 

চদুঃ করের সুপিষ্টিব মাতা ও ভাহগণের সমভিবাহারে হন্তিনাপুৰ 

প্ণরতাগ পল্পুক বালুলণ ৩ গামনে রুহ হল হহলেল। 

আনগ্ুল মাতার সহিত পঞ্চনা ঠা ভাস, পির, ছোণাচাষা 

কণাতালা প্রা সেমন একজন, এবং শুক্র মিত্র অগ্ঠা* 

সকলকে বথাবোগা আভিবাদনাদি করিয়া প্রস্থান করিনেন। 



পাগুবচরিত | ২৯ 
পাস শত সপপপপ্পা পিজা িলপশ পা শপ পাস 

গমনকালে বিছুর অন্তেব্ত দুর্বোধ্য সঙ্কেতচ্ছলে পাঁগুবগণকে 

ষাহাদিগের ভাবী বিপদের বিষয় ধিশদরূপে বুঝ্লাইয়। দিলেন। 

টা সঙ্কেতের এই অর্থ__“তোমরা বারণাবতে 
বারশবত যাত্র। . ষেগ্ৃহে বাস করিবে তাহ! লাক্ষা,গ্বত, এবং 

অন্তান্থ দাহ বস্ত দ্বারা নির্মিত । পুরোচন 

নামে দুষ্যোধনের এক চর তোমাদিগের অনুগামী হইতেছে, 

এর্োধনের আদেশে, মে অবসরক্রমে ভোমাদিগকে গৃহদাহে বধ 

করিবে । আমি খনক প্রেরণ করিব, তাহার সাহাধ্যে গৃহমধা 

হইতে দুরে কোন নিভৃত বন পথ্যন্ত সুরঙ্গ খনন করাই লইবে । 

মগ্রিদাহ কালে সেই পথে অনায়াসে নির্গত হইরা পরিতজাণ পাইবে। 

নব্বদা সাবধান ! যেব্যক্তি আমার উপদিষ্ট এই সৃষ্কেত বাকোর 

'উল্লেখ করিতে পারিবে তাহাকে সর্প বিশ্বাস করিবে 1” বস্ত্ুতই, 

ভর্ধ্যোধন পাগুবগণের বিনাশের জন্য এইরূপ কল্পনাই করিয়া- 
৮ 

ছিলেন। বুদ্ধিমান বিছুর তাহা কোনরূপে অবগত ভরা 

নথাসময়ে পাশুৰবগণকে লবিশেষ বিদিত করিলেন মান 

বধিষ্টিরাদি ভ্রাতগণ হপ্তিনানগরী ন্তাগ করিরা চলিলেন, বোধ 

হল বেন পঞ্চগ্রহ সমবেত চক্ুমা অন্বরতল অন্ধকার কির 
মন্ঠহিত হইলেন। 

গঙ্গাতীরে বিছুরের নিয়োজিত এক বিধস্ত নানিক একখানি 

প্রশস্ত, দৃঢ়, বাতোশ্মিসহ, এবং উত্তম বন্ত্যুক্ত নৌকা! লইয়া 



৩০ পাঙব-চরিত। 
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উপস্থিত ছিল। পাঁওবগণ বিছুরকথিত সঙ্কেত বাক্যে তাহার 

পরিচয় গ্রহণ ক্রিয়া নৌকারোহণে বারণাবত যাত্রা করিলেন । 

তাহারা যথাস্থানে অবতীর্ণ হইয়! বছদূর পদব্রজে গমন পূর্বক 

অবশেষে বারণাবতে উপস্থিত হইলেন। নাগব্রিকগণ সাদরে 

প্রত্যুদ্গমন পূর্বক পাণডবগণকে গ্রহণ করিল। নগরী পাণুব- 
গণের জয় শব্দে নিনাদিত হইল। পুরোচনও তাহাদিগের 

সহিত অন্ুচরব্ূপে আগমন করিয়াছিল । 

পাঁগবগণ পুরোচনের অজ্ঞাতসারে বিশেষরূপে বাস গৃহ 

পরীক্ষা করিলেন । পরীক্ষা করিয়া তাহা যে জত্ু নির্মিত তাহীতে 

তাহাদের আর কোন সন্দেহ রহিল না। সেই গৃহ অতি দৃঢ়, 

তাহার চতুষ্পার্খে নুসজ্জিত অস্ত্রাগার, বহির্গমনের একটি মাত্র 

দ্বাব। অগ্নিদাহকালে জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইলেও অগ্সি 
সংহোগ্সে ক্ষটিত অস্ত্াগার-বিক্ষিপ্ত অস্থাদি হইতে পরিত্রাণ 
নাই । পাগুবগণ বুফিলেন থে, অগ্রিদাহের পূর্বে পলায়ন 

শ্রদিলে তীহারা নিরাপদ হইবেন না, দুষ্যোধনের চরগণ 

ভ্রাহাদিগঞকে গোপনে পথিমধ্যেই বিনাশ করিতে পারে। 

নুতরাং তাহারা সেই ভগ্নাবহ জতরগহেই বাদ করা উচিত 

মনে করিনা, সু্চিন্ডে ভায় অবস্থান করিতে 

লাগিলেন । পুরোন সম্পূর্ণরূপে গ্রতারিত 

হইল; পাওবগণ ঘে ছুষ্যোধনের মন্ত্রণা বিন্দুমাওও বুঝিতে 

ছতুগাহে বাস 
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পারিয়াছেন, তাহ! পুরোচুন, তাহাদিগের আকার ইঙ্গিতে কিছুই 

বুঝিতে পারিল না। যথাসময়ে পুরোচনের অজ্ঞাতারে বিছুর 
প্রেরিত এক খনক আপগিয়া, যথাকথিতরূপে পাগুবগণের বাস- 

গ্রহের মধ্যস্থল হইতে অরণ্য-পথ পধ্যস্ত এক স্থুরঙ্গ প্রস্তুত 

করিয়া দিয় গোপনে প্রস্থান করিল। এক্ষণে পাগুবগণ অনে- 

কাংশে আশ্বস্ত হইলেন। এইরূপে তথায় এক বৎসর গত হইল 

পাগবগণকে বিশ্বস্তভাবে বাস করিতে দেখিয়া পুরোচনও গৃহে 

অগ্রিদানের অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তীক্ষবুদ্ধি 
পাগুবগণের নিকট তাহার মনোভাব অজ্ঞাত রহিল ন1। 

বৎসরা্তে যুখিষ্টির ভ্রাতগণকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন-_. 

“বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, পুরোচন আমাদিগকে অগ্রিদাহে 

ব্ধ করিবার অবসর প্রতীক্ষ। করিতেছে, এবং অতি শীপ্বই সে 
তীহীব পাঁপ উদ্দেশ্য সদ কাঁরতে ৬ করিবে; অতএব 

এক্ষণে পলায়নই শ্রেম্ুঃ। কিন্তু পলাযন করিতে হইলে এ 

অতুগৃহ দগ্ধ করিয়া পলায়ন করাই উচিত; কারণ তাহা হইলে, 

আমরা অগ্রিদাহে পঞ্চত প্রাপ্ত হইয়াছি মনে করিয়! কৌরবগণ 

নিশ্চিন্ত হইনে এবং আমাদের বিনাশার্থ আর কোনও চর 

নিয়োজিত করিবে না, আমরাও নিরাপদে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে 

পারিব। অতএব সত্বর কোন নিদ্দি্ দিনে নিশীথ সময়ে গৃহে 

অগ্রিদান করিয়া পলায়নই ধু্িবুক্ধ ; আমরা বিবর পথে পলায়ন 
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করিলে জতুগৃহ-মধ্যস্থ পাপাত্বা ' পুরোচনও দগ্ধ হইবে তাহার 

কোন সনোহ নাই।' অন্তান্য ভ্রাতৃগণ যুধিষ্টিরের বাক্যে 
অনুমোদন করিলেন । 

সন্কর্নিত দিনে পাঁগবগণ এ জতুগৃহে একটা সামান্ত উৎসবের 

আয়োজন করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই উৎসবে পঞ্চপুল্রসহ 

অগ্লাথিনী এক নিষাদ-পত্রী আসিয়। পানভোজনান্তে সেই গৃহেই 

শয়ন করিয়। রহিল। 

রাত্রি গভীর হইলে ভীম অগ্রে পুরোচনের গৃহে পরে অন্ান্ত 

গুহে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্সি তীমবেগে জলিয়া উঠিয় 

মুহুক্রমধ্যে চারিদিকে শিল্ৃত হইল । পাগুব- 

গণ মাতৃসহ সুরুঙ্গ বধ্যে প্রবেশ করিষা প্রস্থান 

করিলেন । সেই নিদারুণ অগ্নিদদাহে পাপাস্রা পুরোচন এবং 

স্থরাপানে গতচেতনা পঞ্চপুন্রনহ সেই অনাথ নিষাদপত্রীও 

মুহ্যুমুখে পতিত হইল। নগরবাসী সকলে সেই অগ্নিময় গুহ 

দশন, এবং তাহার ভীবণ ধ্বনি শ্রবণ করিরা বৃঝিল বে, পা গুপুণ্র- 

গণকে দৃগ্ধ করিবার জন্তই ধৃতবাষ্ব তাহাদিগকে বারণাবত্তে 

প্রেরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু কৌরবগণের বামন সফল হইল না, 

উাহাদেরই নিয়োজিত চর' অগ্রিদাহে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল; ধর্মপরায়ণ, 

অকারপ-নিব্বাসিত পাওপুত্রগণ ভাগ্যক্রমে বিপদ হইতে মুক্ত 

হইয়। প্রস্থান করিলেন। ধর্মের জয় এবং অধন্মের পরাজয় 

০] 

জতুগুহ দান | 
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সি । পাওবগণ ছুঃ বিন মাতার টি স্থরঙ্গপথ হইতে নির্গত 

হইয়া গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন ; তথায় দেখিলেন যে, বিছুর- 

প্রেরিত নাবিকের তরণী প্রস্তত রহিয়াছে; সঙ্কেতবাক্যে নাবি 

কের পরিচয় গ্রহণ করিয়া, নিরাপদে গঙ্গা উত্তরণ পূর্বক পাওব- 

গণ এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে বন গভীর, ভয়াবহ, 

শ্বাপদসস্কুল এবং মাঁনবসমাগমশূন্য ; পাগুবগণ অতি কষ্টে সেই 

র্গম পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন । 

প্রভাতে নগরবাসিগণ সেই ভন্মাবশিষ্ট নিষাদী এবং তাহার 

পঞ্চপুল্রকে দর্শন করিয়া, কুস্তী এবং পঞ্চপাণ্তব বোধে একান্ত 

শোকার্ত হইল । পরে তশ্মাঙ্গার মধ্যে পুরোচনেরও মৃতদেহ 

প্রাপ্ণ হইয়া বুঝিতে পারিল যে, সে স্বকাধ্যের স্মুচিত ফলভোগ 

করিয়াছে । অনন্তর তাহার! ধৃত রাষ্ট্রের নিকট সপুত্রা কুস্তীদেৰী 

ও পুরোচনের অগ্রিদাহে মরণ সংবাদ প্রেরণ করিল। এই সংবাদ 

প্রাপ্ত হইয়া'ধৃতরাষ্ট প্রভৃতরূপে কৃত্রিম শোক 

প্রকাশ করিলেন,--পুরোচন যে স্বকার্য্সাধন 

করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা৷ তাহার 

সম্যক প্রতীতি হইল। ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি পাগুবগণের 

হিতাকাজ্জগী মহাম্সাগণ। তাহাদের মরণসংবাদে মন্মাহত ও 

স্তম্ভিত হইলেন। ুর্য্যোধন ছুঃশাসন প্রভৃতি প্রকাশ্াভাবে 

আনন্দ প্রকাশ করিতেও ক্রচি করিলেন না)_-পাওবগণের 

হন্তিনানগরে 

সংবাদ-প্রাপ্তি 
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মৃত্যুতে তীহারা আপনাদিগকে চিরজীবনের মত নিষণ্টক 
বিবেচনা করিজেন। মহামতি বিছুর শোক বা আহলাদ কিছুই 

প্রকাশ করিলেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। তিনি ইতিপূর্কেই 
নাঁবিকমুখে সমস্ত সমাচার অবগত হইয়াছিলেন। সমগ্র প্রজা- 

মগুলী এতদিনে কৌরবগণের কুটিল চরিত্রের বিষয় সমস্তই 

বুঝিতে পারিল। কিন্ত তাহার! আগুরিক কুট হইয়া ধার্তরাষ্ট্ 

গণকে বিশাল সৈন্ত-সমন্বিত এবং মহাযোধগণ-পরিবূত দর্শন 

করিয়া, তাগাদের প্রতিকূলাচরণে সাহস করিল না) কেবল 

পাগুবগণের দুর্ভাগ্য চিন্তা করিয়া বিষাদে জিয়মাণ হইয়া রিল । 

এদ্দিকে মাতৃসহ্চারী পাশুবগণ ক্ষুধা তৃষ্ণ1 ও পথশ্রমে কাতব 

হইয়া ফলমুলাঁদি তক্ষণে জীবনধারণ পূর্বক বনভূমির পর বনভূমি 

অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয 
এবং মাতা পথাতিবাহনে নিতান্ত কাতর হইয়া 

পড়িলে, মহাবলশালী ভীমসেন কখন কখন 

৬ উজ উল ০ এররর৮০০ ৯০ এ পরা পিএ রণ 

পাওবগণের 

পলায়ন । 

তাহাদের সকলকে একাকী বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। 

এইরূপে বু অরণ্যানী, নগর ও পল্লী অতিক্রম করিয়া তাহার! 

এক অতি নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই বনমধ্যে 

প্রবেশ করিয়। শ্রান্তিবশতঃ সকলেই মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন ।-_ 

ছুংখিনী কুম্ীদেবী স্ুদারুণ অবস্থাবিপর্যায়ে অধীরকণ্ঠে রোদন 

করিতে লাগিলেন। তাহার করুণ বিলাপে সেই বিজন বনস্থলী 
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আকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে বিশ্রামার্থ তাহারা এক পাদপ- 

তলে উপবেশন করিলেন। পথশ্রান্তি হেতু হারা নিরতিশয় 

কাতর হইরাছিলেন, তৃষ্ণায় তাহাদের + শুধু হইরাছিল। জ্টম 

তাহাদিগকে সতর্ক ও জাগরিত থাকিতে বলিঘ্া, একাকা 

অকুতোভন্ে জলান্বেবণে প্রস্তান কারলেন। বন্তক্ষণ পরে জল 

লইয়া প্রীগগাগত হইয়া দেখিলেন, মাতা ও ভ্রানচত্ুষ্টয় সেই তরু- 
তলে পলিশধ্যায় নিদ্রার অচেতন হ্হয়া পতিত রহিয়াছ্েন। 

ননী ও ভ্রাভগণের তগাবিদ শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে ভীমের 

দয় একান্ত কাতর হইল, তিনি বন্ুক্ষণ নীরথে বিলাপ 

করিপেন,- সহসা এক বিষম থপঞ্ি উপস্থিত হইল। 

যে সমগের বিবরণ লিখিত হইতেছে, সে সময় ভারতের নানা 

স্থানে অনেকানেক ভাষণপ্ররুঠি, ভাবণমুত্তি,। আমনাংসভোজী 
অসভা অনাবাজাতি' বাস করিত । বর্তমান 

কালে€ ভারতে, ভারতবষীয় দ্বীপপুঞ্জে, এবং 

পৃথিবীর অন্তান্ত স্তানে এন্ধপ মনেক জাতি বিদ্যমান আছে। 

আধ্যগণ শ্ররূপ অপভ্যঙ্জাতিকে সাধারণতঃ রাক্ষস নামে অভি 

হিত করিতেন। পাগুবগণ যে বনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, 

তথায় ছিডিম্ব নামে এরূপ এক নরখাদক রাক্ষস বাস করিত । পে 

পাগ্ডবগণকে দূর হইচে দেথিঠে পাইয়া ততক্ষণাৎ অতি জ্রুত- 

পদে তাহাধিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। 

রাঙ্ষলঙ্গাতি। 
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ভীম শোকাবেগবশতঃ বিপাপ $রিতেছিলেন। চিন্তার 

করাল ছয়! তাহাত্ব হৃদয়ঙল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল। তদগত- 

চিত্তভাবশতঃ তিনি রাক্ষমের আগমন 

অবগত হন নাই। এক্ষণে সহসা সমীপ. 

বন্তী রাক্ষনের গভীর পদশবে ও অমানুষ চীতকারে চমকিত 

হুইলেন,__দেখিলেন অনঠিদূরে কালান্তক যমোপম ভীষণখুদধি 
জনৈক রাক্ষদ ঠাহাদের বিনাশসাধনোদেশে আগমন করিতেছে । 

মৃহর্ত মধ্যে প্রক্ৃতিস্থ হইয়া ভীম সেই ভাঁবণমূর্তি রাক্ষসের সম্মথান 

হইয়া, তাহাকে আক্রমণ কঙ্চিলেন। রাক্ষদ প্রড়ত বলশালা 

হইলেও, ম্হাবল বাহুযুদ্বনিপুণ তীমের নিকট পরাভূত হইয়। 

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ভীমের সেই অমানুষিক কাধ্য সন্দশন করিয়া, 

দেবা কুন্তী ও ভ্রাডচহুষ্টয় অঠিযাত্র বিশ্মত হইলেন। অনপ্তর 

ঘুধিষ্টিরাদি ভ্রাত্ৃগণ রাক্ষসযুদ্ধে শ্রান্ত ক্ষতবিক্ষতদে তীমকে 

আলিঙ্গন করিয়া, আপনাদিগকে পুনজীবত বোধ করিলেন। 

হিড়িস্ব নিহত হইলে, পাগুবগণ তাপনবেশে মাতার সহিত 

নানাদেশ, জনপদ, রমণায় বনভূমি দশন করিতে করিতে 

একচক্রা নামক নগরে এক রাঙ্মণগুহে সমুপ- 

স্থিত হইলেন এবং সেই বাঙ্গণের অন্মমি 

লাভ করিয়। তদীর গৃহে কিয়দ্দিন অতি- 

বাহিত করেন। এতাবৎকাল ভিক্ষাহ তাহাদিগের একমাত্র 

৩ 

« হিড়িম্ববধ। 

একচক্! 

নগরে বান 
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উপজীবিক! হইয়াছিল, দ্ষিবাভাগে পঞ্চ পাগুৰ যাহ! কিছু ভিক্ষ! 

করিয়া আনয়ন করিতেন, জননী কুস্তী র্রাত্রিকালে তাহাই 

সকলকে রন্ধন করিয়া দিতেন । এইরূপে দেবতুল্য পাণুপুত্রগণ 

মাতার সহিত ভিক্ষান্নে উদর পুরণ করিয়! একচক্র) নগরে বাস 

করিতে লাগিলেন । 

কি নিদারুণ দৈববিড়গ্বনা! কি স্থকঠোর অশনিনির্ধাত 

একদিন ধাহার1 রাজোশ্বর ছিলেন, আজ তাহারা বনবাসী ! 

ধাহাদের নিকট রণনিজ্জিত করদ রাজগণ সর্বদা ককপাভিক্ষা 

করিতেন, আবন্ তাহারা স্বয়ং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন ! 

মাজ ুর্যদেব মেঘাচ্ছন্ন, অগ্নি ভন্মাচ্ছাদিত, অভ্রতভেদী হিমাদ্রি 

স্থনিবিড কু্মটিকার গর্ভে অন্তহিত। একদিন পাণ্ডবগণ সুখের 

“ক্রাড়ে লালিত ছিলেন, আজ ছুঃখের পাষাণপদে নিশিষ্ট হইতে- 

ছেন। পাগুবগণের সমস্ত সুখ অস্তথিত হুইয়াছে, আবার 

বে সৌভাগ্যোদয় হইবে, সে ক্ষীণ আশাও হৃদয়ে আর স্থান 

গাহতেছে না? তথাপি তাহারা হৃদয়ে এক অমূল্য রত্ব ধারণ 

করিয়াছিলেন ॥__সুখ, শ্বর্যা, আশা, স্বৃতি সমস্ত বিলুপ্ত হউক ; 

*থাপি চিত্তত্িপ্ককর, সর্বকালে সুন্দর, ছুঃখীর জীবনানন্দ সেই 

পধ্মব্ধপ পরম রত্বকে কখনও হৃদয় হইতে অন্তরিত করিবেন না; 

শোক-তঙ্করের কি সাধা যে, সেরত্ব অপহরণ করে! ধন্মকে 

অবলম্বন করিষাই পাণ্ডবগণ, এ দুর্দিনেও সুখী ! অনন্ত জীবনের 

|. 
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সনন্ত ক্লেশরাশি তাহাদিগকে ' কদাঠরি ধর্মবিমুখ করিতে সক্ষম 

ন্ নাই। এই, ব্রাহ্গণ-গৃহে বাসকালে, যশস্থিনী কুন্তীদেবী ও 

তাহার পুন্রগণ, যে অসীম হৃদয়বলের পরিচয় 

+ কৃ্থাদেব'র প্রদান করিগ্াছিলেন, তাহা এই অক্ষ ধর্ম ভাখ- 

সিন, প্রশ্থত। কুস্তীদেবী যেরূপ উৎসাহ-প্রণোদিত- 

টিক পরম সন্তোষ সহকারে শাত্সত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা 

স্রং" করিলে জদর আনন্দ ও বিশ্ময়ে উতফুল্ল হয়, এবং ইহাই 

পরতাতি হয় যে, সেই পুণ্যময় জদয়বল এবং আত্মত্যাগের সেই 

অনীন আকাক্ষা কেবল য্ধিষ্ির ভীমাজ্ঞুন তুল্য পুত্রগণের 

নচারই সম্ভবে 1 

একদিন প্রভাতকাঁলে ভীমসহ কুস্তীদেবী গৃহে অবস্থিতি 

করিস্রেছেন, অন্য হ্রাতচতুষ্টয় ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছেন, এরূপ 

'স্জয় ই ব্রাঙ্গণপরিবারের গৃহে দারুণ রোদনধ্বনি উখিঠ 

হল; হতশ্রবণে কুস্তাদেবী তাহাদের সমীপে গমন করির। 

দেনিলেন, ব্রাঙ্গণ ভাঙার পরী, পুন এবং একটী কন্ঠ 

পরগ্পন কৃগলগ্ ইয়া রোদন করিতেছেন । কুস্তরীদেবী কারণ 

কিনা কবিযা! জানিলেন যে, নগর প্রান্তবন্তী বনে বক নামে 

এক নরথাদক রাক্ষদ আছে। সে দেশের অধিপতি এ 

বাক্গমবধে আক্ষম অথবা উদাসীন 1 নগববামিগণকে পর্যায়ক্রমে, 

রাক্দের আহারাধ প্রভাহ একটা মনুষ্য এবং পর্য্যাপ্ পরিমাণ 



পাগডব-চরিত । ৩৪ 

তক্ষ্যদ্রব্য প্রেরণ করিকে' হয়? গৃহস্থ বাক্ষদকে সমমন্বষ্য 

আহার্য্য প্রেরণে অক্ষম ব! অমনোযোগী হইনে রাক্ষস নগরে 

মাসিয়। তাহাকে সপরিবার ভক্ষণ করিয়া থাকে । এইরপু 

মনুষ্য ও ভক্ষ্যদ্রব্য প্রেরণ রাঁজকুৃত নিয়ম, এবং বহুদিন এ প্রথা 

প্রচলিত রহিয়াছে । আজ ত্রাঙ্ধণের নিয়মকাল উপস্থিত, 

তজ্জগ্গই তাহার! ব্যাকুলহৃদয়ে বিলাপ করিতেছেন। মন্ুষা 

ক্রয় করিয়া প্রেরণ করেন, তাহাদের এরূপ সঙ্গতি ছিল না। 

কে রাক্ষদমুথে গমন করিবে তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া, 

সকলে একত্র জীবন বিসঞ্জনে উদ্যত হইয়াছেন । 

আশ্রয়দাতা ব্রাঙ্গণের কাঁতরতা দর্শনে এবং ম্বপুভ্র ভীমের 

ব্লবীর্ষেযর বিষয় চিন্তা করিয়৷ কুস্তীদেবী কহিলেন--“মহা'জ্মন্ 

রোদন পরিত্যাগ করুন, মামার পুত্রগণ বীর্ধ্বান্ এবং 

তেজন্বী, আমি আপনার জন্য অবস্তই আমার এক পুক্রকে 

রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিব। আমার মধাম পুত্র ভীম 

মহাবলশালী, পুর্বে রাক্ষনা্দি বধ করিয়াছে, আমি স্বচক্ষে তাহা 

দশন করিয়াছি! সে আহার্ধ্য লইয়া! গমন করিবে, এবং 

অনায়াসে রাক্ষদ বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন করিবে আশ্রিত- 

জনকে এতাঘৃশ বিপদে নিক্ষেপ করিতে প্রথমে ব্রাহ্মণ কিছুতেই 

সম্মত হইলেন না, কিন্তু কুস্তীদেবীর দৃঢ়তা এবং আগ্রহাতিশয় 

দশনে অগত্য স্বীকৃত হইলেন । 



৪6 পাগুব-চরিত? 

যুধিঠিরাদি ভ্রাতৃগণ ভিক্ষা হুইট্ে প্রত্যাঁণত হইয়া, ভীমের 

আকারেঙ্গিতে 'বুঝিতে পারিলেন যে, আজ তিনি কোন দুষ্কর 

কার্যে লিপ্ত হইবেন। অনন্তর সন্দিহানচিত্তে মাতাকে জিজ্ঞাসা 

করিয়া আম্গপুর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্বক বজাহতের ন্যায় 

স্তম্ভিত এবং নির্বাক হইলেন ' যুধিষ্ঠির অতি কাতরজদয়ে 

মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হায় মা ! একি করিয়াছ, 

দারিদ্র্য ছঃখে পতিত হইয়া তুমি কি জ্ঞানশৃন্তা হইয়াছ ? যে ভীম 

আমাদের জীবনের জীবন, যাহার বলবিক্রম 

প্রভাবে আমর! জতুগ্রহের অগ্রিদাহ হইসে 

মুক্তিলাভ করিয়াছি, যাহার বাহুবলে হিড়িছ্বের হস্ত হইতে পরি. 

ত্রাণ পাইয়াছি, এবং ভবিষাৎ কৌরবযুদ্ধে যে আমাদিগের পরম. 
সহায় ও একমাত্র অবলম্বন, তুমি কিরূপে তাহাকে 'রাক্ষপ- 

মুখে প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইলে ?” 

পুজ্গণের কাতরতা দর্শনে, কুস্তীদেবী কিছুমাত্র কাতর 

হইলেন না, অবিচলিতভাবে উত্তর করিলেন--'বংসগণ, শাস্ত 

৮1! নিস্বার্থ পরোপকারীর মৃত্যু অথবা! পরাজয়ের সম্ভাবনা 

নাই। ভাবিয়! দেখ, এই ব্রাহ্মণের গুহে আমরা পরম সুখে বাঃ 

করিতেছি, আজ তাহার প্রাণান্তকর বিপদ উপস্থিত, আমরা 

সে বিপদে ত্রাঙ্ষণকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াও কি জন্য 

উদাসীন রহিব? বিশেষতঃ, এই রাক্ষস নিহত হইলে সমস্ত গ্রজা- 

কৃস্তীর হৃদয়বল। 



পাঁঙব-চরিত। ৪১ 
পা উজ এ এস ৮ তে সঃ 

বন্ধের উপকার হইবে ।, ভীমর বলবিক্রমের যথেষ্ট পরিচয় 

প্রাপ্ত হইয়া; ভীম যে শৌর্ধয-প্রভাবে আমাদিগকে বারণাঁবত 
হইতে বহন করিয়! লইয়৷ আসিয়াছে, যে শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া 

হিড়িস্ব বধ করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যে অমানুষ বীর্ধ্য প্রভাবে 

বৈরীকুল ধ্বংস করিয়। অবলীলাক্রমে সাম্রাজ্য স্থাপন করিবে, 

জানিও বৎসগণ, অদ্য সে মেই বলেই বকরাক্ষসকে নিহত করিয়া 

অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিবে! নিষ্ষাম পরোঁপকার- 

সাধন-ত্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া, আমি পরম ধর্ম আচরণ করি- 

তেছি, ইহাতে তোমর! আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না।” 

যুধি্টিরাদি ভ্রাতগণ আর মাতৃ-বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন 

না, পরমানন্দ সহকারে ভীমকে বাক্ষদবধে প্রোৎসাহিত করিতে 

লাগিলেন । যথ! সময়ে ভীমসেন রাক্ষসের গন্ঠ প্রস্তত ভোজ্যাদি 

লইয়া তদুদ্দেন্তে নগরপ্রান্তে প্রস্থান করিলেন্ন। অনন্তর রাক্ষষের 

সম্মুখেই সমস্ত আহার্ধ্য ভক্ষণ করিয়া, তাহাকে অবলীলাক্রমে 

বধ করতঃ গৃছে প্রত্যাগত হইয়া! মাত! ও 

ভ্রাতগণের আনন্গবদ্ধন করিলেন। পাওব- 

গণের পরামর্শীন্ুসারে ব্রাঙ্গণ প্রচার করিয়া দিলেন যে, এক 

ম্ত্রসিদ্ধ ক্রাঙ্গণ রাক্ষদ বিনাশ করিয়া কোথায় নিরুদিষ্ট 

হইয়াছেন। একচক্রানগরে বাসকালে কুস্তীদেবী এতাদৃশ 
লোৌকবিন্ময়কর গরোপকার ভ্রত পালন করিয়াছিলেন। 

বকরাক্ষমবধ 



€হ পাওব-চরিত 1 
মি শপ পিপি পে সপ পপ পপ 

গংগুবগণ আরও কিয়দিন এ ত্রাঙ্গুণর গৃহে বাস করিলেন । 

ভনন্তর তথায় স্মাগত এক ত্রাঙ্গণের দুখে পাধ্গলরাজ দভ্রপদের 

কনা দ্রৌপদীর স্বয়গ্ধর সংবাদ শ্রবণ করিয়া, যুধিঠিরাদি পঞ্চ 

& ভ্রাতা সভাস্থলে উপস্থিত হইবার বাসনা 
মাতার সহিত পাঞ্চাল-রাজধানী অভিমুখে 

যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একদা রজ্নী- 

যোগে তাহারা গঞ্গাতীরবন্তী এক পরম রমণীয় বনমধ্যে প্রীবেশ 

করিলেন 5১ তথায় চিন্ররথ নামে একজন গন্ধবর্ব বাস করিতেন 

গাগবগণ ভতাহার কোন অনিষ্ঠাচরণ ন। করিলেও তিনি তাহা- 

দিগকে আক্রমণ করিলেন। অজ্ঞুনের সহিত তাহার ঘোরতর 

যুদ্ধ হইল। মহাবীর অজ্ঞন চিত্ররথকে পরাজিত করিয়া তরদীয় 

প্রাণবধে উদ্যত হইলে, পরমকারুণিক ধর্মান্সা যুধিঠির অর্জনকে 

নিবৃত্ত করিয়া চিত্ররথকে ক্ষন! করিলেন, এবং হাভাকে বিখি€ 

নছুপদেশ প্রদান পূর্বক অচ্ছেদ্য প্রীতিহ্ুত্রে আবদ্ধ করিলেন । 

পরাজিত শক্রর প্রতি পাগুবগণের তথাবিধ ব্যবহার দশনে 

চিত্র মোহিত হইলেন 7; এবং অর্জনের সহিত মৈত্রী স্থাপন 

পূর্বক তাহাকে বিবিধ দ্প্রাপ্য অক্ত্রাদি প্রদান করিলেন ' 

বীরবরু উদারচেতা অঙ্জঞুুনও তাহাকে নানা অন্তর গ্রদান 

করিলেন। এইরূপে অজ্জনের সহিত গন্ধবর্রাজ চিত্ররথের 

সখ্যতা বন্ধন হইল। প্রভাতে পাগুবগণ চিত্ররথের নিকট 

নিলা শর 
+ গালা, শি 

মুখে প্রস্থান 
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বিদায় গ্রহণ করিয়া, তৃুঁহারহ উপদেশানুসারে উৎকোচক 

নামক স্থানে গমনপূর্বক ব্রতপবায়ণ, পরম 

ধর্মবিদ্, এবং সতত শিষ্যগণের শুভান্ুধ্যায়ী 

ধোম্য নামক ত্রীক্ষণকে পুরোহিত-পদে বরণ করিয়া তৎসহ 

পার্চালনগরাভিমুখথে অগ্রসর হইলেন। ধৌম্যকে প্ররোহিত 

প্রাপ্ত হুইয়া পাণ্ডবগণ আপনাদিগকে সনাথ বোধ করিলেন । 

পাওবগণ পাঞ্চালরাজ্যে উপনীত হুইয়! স্বয়স্বরোপলক্ষে 

পমাগত প্লাজ্গণের অভ্যর্থনার্থ বিশাল স্বন্ধাবার দশন করিরা 

ছঘ্সবেশে ভার্গব নামক এক কুম্তকারের-গঁভে আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন। 

পাঞ্চালরাঁজ দ্রপদ পরম বূপবতী সর্বগুণশালিনী কন্ত। 

ছৌপদীর সম্প্রদান জন্য এক লক্ষাবেধ পণ করিয়াছিলেন । 

দ্রৌপদীর জন্মাবধি রাজা ভ্রুপদ, অজ্জ্টনের 
বলবিক্রম চিন্তা করিয়া, তাহাকেই কন্যা 

দান করিতে অভিলাষ করেন ; কন্যার বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার 

সে আশালতাও ক্রমশঃ মুকুলিতা হইয়াছিল। সহ্ন। পা গুবগণ 

বারপাবতে নির্বাসিত হইলেন, তাহান পর দ্রপদ সহস৷ শ্রবণ 

করিলেন মে, পাওবগণ মাতার সহিত জতুগৃহণ্দাহে বিনষ্ট হইযা 

ছেন। ভ্রপদের আশালতা বিশু প্রায় হইল। অনস্তর তিনি 

'বহ্স্থ চরমুখে অবগত হইলেন যে, পাগুবগণ কোনরূপে গহদাহ 

পেন । 

[ছ পলীর লয়ম্বর | 



88 পাওব-চরিত'। 
সপ আপা ৯ পা পি পপ ২৯৬উ ক 

হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কোথায় গমন, করিয্বাচছন, তাহ! কেই 

অণুমাত্রও অবগত নহে । অবশেষে নান! চিস্তার পর রাজ 

ভ্রুপদ ভূতল হইতে অতি উদ্ধে এক যন্তযক্ত ঘূর্ণায়মান চক্র স্থাপন 
পূর্বক, তন্মধ্যে লক্ষ্য সন্নিবেশিত করিলেন; পরে এক ছুরানম' 

ধনুঃ নিম্মীণ করিয়া সর্ঝত্র প্রচারিত করিলেন, যে কোণ 

সংকুলোদ্ভুত যুবক এ ধন্ুতে গুণারোপণ পূর্বক শরযোগে 

উর্ধস্থিত লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, তিনিই ভ্রৌপদী লা 
করিবেন। দ্রপদের ইহাই একাস্ত বিশ্বাস ছিল যে, অমিততেজা 
ধন্ুর্কেদ-পারগ অজ্ঞুন ব্যতীত আর কেহই প্র ধন্থতে জ্যারোপ' 
বা লক্ষ্ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না। ইহাও জানিতেন 

যে, পাগবগণ যে স্থানেই থাকুন স্বয়ন্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া 

অবস্তই সভাস্কলে সমাগত হইবেন । এইরূপ 'আশাবন্ধন করিয় 

পাঞ্চালরাজ কন্ঠার স্বয়ন্বর-বৃত্তান্ত দূতমুখে দেশে দেশে প্রচার 

করিয়াছিলেন । 

নগরীর অতি মনোরম স্থানে বিশাল চত্বরে স্বয়ম্ধর সভভ 

রচিত হইয়াছিল, সে স্ভ1 অতি বিস্তৃত স্বন্ধাবারে পরিবৃত 

চতুদ্দিকে অসংখ্য প্রাসাদ এবং পটমগ্ডপ-শ্রেণী, 

সভামধ্যে সমাগত রাজন্যাদি ব্যক্তিগণের জন: 

মঞ্ষোপরি বিচিত্র বসন-ম্িিত আসনশ্রেনী; মধ্যস্থলে লক্ষ্যবেধ 

ভূমি, উর্ধে চক্রান্তগ্থত লক্ষা,। নিয়ে ধনুঃ ও শরপঞ্চক | সভাস্থল 

স্বয়স্বর-সভা। ৷ 



পাগ্ব-চরিত | ৪৫ 
০৯৯০০ পর ০ পপ পা ০৪ আপ পা শি লসর লা লা নিও হু 

অলঙ্ঘ্য জলপূর্ণ পরিথবেষ্িত, পরিথা সর্বাত্র স্রক্ষিত : 

পরিখার বহির্ভাগে নিমন্ত্রিত জনগণের জন্য নাল! বিচিত্র চিত্রিত 

দব্যপূর্ণ গৃহাণি, উদ্যান, বিশ্রামাগার প্রভৃতি বিরাজিত। স্থানে 

স্থানে স্বয়ম্বরজনিত বিপদপাত নিবারণের জন্য সসজ্জ পাঞ্চাল 

সেনা-সমাবেশ ;- সর্বত্র আনন্দবাদিত্ররবে মুখরিত। 

স্বয়স্বরোতসবের ষোড়শ দিবসে স্বয়ন্বর-সভার বিশাল অধি- 

বেশন হইল। সভাস্থলে নানা দেশ হইতে সমাগত রাজন্যবর্গ 
এবং অসংখ্য সদ্বংশীয় যুবকগণ আগমন করিয়াছিলেন ; তথায় 

দুর্য্যোঁধনার্দি কৌরবগণ, জরাসন্ধ, জয়দ্রথ, ভগদত্ব, শিশুপাল 

প্রভৃতি পরাক্রমশালী রাজগণ সর্বাগ্রে আসন পরিগ্রহ করিয়া- 

ছিলেন। সভাস্থল শ্রীকৃষ্ণ বলদেব প্রমুখ 

যাদবগণও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাহাদের 

আগমনের উদ্দেস্ঠ স্বয়ূদ্থর দশন মাত্র, ড্রৌপদী'লাত নহে। স্থানা- 

স্তরে পৃথগাসনে ব্রাহ্মণগণের মধো ত্রাহ্মণবেশী যুধিঠিরাদি পঞ্চ 

ভ্রাতা সমাসীন ছিলেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাস্থদেব 

শ্রীরুঞ্ণ সেই ভম্মাচ্ছাদিত অগ্নি অথবা মেঘাবুত হুষ্যতুল্য প্রদীপ 
গঞ্চপাগুবকে নিরীক্ষণ মাত্র চিনিতে পারিলেন। পাগুবগণ 

ভাগাক্রমে জতুগৃহ-দাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ছদ্মবেশে দেশে 

দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, গুঢ় চরমুখে শ্রীকষ্ণ, পূর্বেই তাহা 

অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া! বলদেবকে 

জীকৃধঃ ও বলদেব। 



৪৬ পাওডব-চরিত। 
০ এ আপা সব এ শশ সপ দশা শা পাল লিল শি পি সা পি পপি পপ 

গোপনে তাহাদিগের অবস্থিতি বিদিত« করিলেন। বহুদিনাস্তে 

নিকন্দিই্ পাগুবগ্ৰণকে দর্শন করিয়। উভয়েই সাতিশয় প্রীত হইলেন 

এ উভক্ষণে স্ন্নাতা স্বেশা ত্রৌপদী ত্রাহ্মণকর্তুক কৃত-্বস্ত- 
য়ন! হইরা সেই রাজগণ পরিবৃত সভামধ্]ে, শাস্তির অনিন্দা 

প্রনিমুত্তি স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি বিচিত্র বাছ্ধে দিউ. 

মগুল মুখরিত হইরা উঠিল। 

বাদিত্ররব নিবারিত হইলে দ্রপদপুক্র ধৃষ্টছ্ায় সতাস্থলে 

অবতীর্ণ হইয়! জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন--“হে সমবেত জন: 

মগ্ডলি, শ্রবণ করুন) এই ধনু, এই পঞ্চবাণ এবং 

এই লক্ষ্য। যে কোন্ সংকুলজাত নীরযুবক এই 

ধন্ন; এবং পঞ্চ শর সাহায্যে এই যর ছিদ্রপথে লক্ষ্য-ভেদ করি- 

বেন. আমারু ভগিনী কৃষ্ণ তাহারই ভাধ্যা হইবেন।” 

অনন্তর বলদৃপ্ত দৃর্যোধন, শা, পাণ্য, পৌত্ডা 

ভত্তি মহাবলশালী রাজগণ কৃষ্ণালাভের জন্য অশেষ চেষ্ 

করিলেন, কিন্তু লক্ষ্য-ভেদ করা দূরে থাকুক অনেকেই সে 
চরানম্য কার্খুকে জ্যারোপণ'ও করিতে পারিলেন না। পয়ে 

ধনুদ্ধরাগ্রগণা মহাবীর কর্ণ শরাপনসমীপে গমন করিয়া নিমের 

মধ্যে সেই বজরার কার্খকে গুণারোগণ 

পূর্বক শর-যোজন1 করিলেন। সহস! দ্রৌপদী 
উচ্চৈঃন্থরে বলিক্ষা। উঠিলেন--“আমি স্ৃতপুক্রকে পতিত্বে বরণ 

পৃষ্টদ্বায়। 

জঙা বেধে কর্ন। 



পাগুবচবিত । ষ্ঈ 
শা অপ শিপ পর পপ উপ পর সাপ ৮ এ সা এল স্পট পট শত আপ ৪ শ্  ০প৯ শী 

করিব না।৮ কর্ণ সামর্ষ শবাম্ত করিয়া! সেই ভীম শরাসন পরি- 

ত্যাগ পূর্বক স্বীয় আসন পুরগ্রহণ করিলেন। সকলে তাঁহার 

মসাধারণ বল, অসামান্ড স্থর্যা ও মহত্ব দর্শন করিয়া নিব্বাক,» 

£ইয়া রহিলেন। কর্ণের পর চেদ্িরাজ শিশুপাল, মগধরাজ 

দরাসন্ধ ও মদ্ররাজ শলা ধন্ুকে গুণারোপণ করিতে প্রদত্ত 

করিলেন, কিন্তু তাহাদের সে আয়াস বুথা হইল। এইরূপে 

নম্ত রাজগণ বিফল মনোরথ হইয়! প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 

অনন্তর ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্য হইতে উদারধী ধনগ্তয় সকলকে 

চরিত করিয়া ধীর গন্ভীর পদবিক্ষেপে ধন্ুঃসমীপে গমন 

করিলেন এবং স্ত্যত-চিত্তে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিদা 

অবলীলাক্রমে কার্মকে গুণারোপণ এবং 

শরসংযোগে লক্ষ্য ভেদ পূর্বক, ভূপাতিত 

+রিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণ এবং অন্ঠান্ত দর্শক মণ্ডলী আনন্দে 

*কপ্বনি করিয়া উঠিলেন; বিফল-মনোরথ রাজগণের ক্ষোভের 

নাম। রহিল না, তাহারা বিষাদে কোলাহল করিয়া! উঠিলেন। 

নারাজ দ্রুপদ ব্রাহ্মণবেশী অঙ্ছুনের কৃতিত্ব দশনে আনন্দিত 

হহোলেন ; কিন্তু তাহার অতীষ্ট পুর্ণ হইল না ভাবিয়! আন্তরিক 

8 হইলেন। অজ্জুনকে কৃতকার্য দর্শন করিয়৷ যুধিষ্টির, 

নকুল, সহদেব প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় আত্মপ্রকাশের আশঙ্কার ইতি: 

পূর্বেই সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন; এক্ষণে বীরবর 

হভফ-নব লক্ষা ভেদ । 



৪৮ পাগুব-চরিত। 
সপ পাশ পন পোপ পপ পাপ জি সপ্ত শীত লা সি পক  পল পা 

অজ্জ্ন কৃষণাকে গ্রহণ করিয়। তীমসেদনর সহিভ' সভাস্থল হইতে 

নিক্রান্ত হইলেন । কিন্ত নিষ্কান্ত হইয়াও নির্ধিঘ্বে গমন করিতে 

আগারিলেন না। দ্রৌপদী-লাভে ভগ্রমনোরথ হইয়া, দুর্য্যোধঃ 

কণ ও মদ্ররাজ শলাপ্রমুখ রাজগণ ক্রোধতরে পাঞ্চালরাজ 

দ্পদকে আক্রমণ করিলেন। তদ্দশনে ভীমাজ্জ্ন ড্রৌপদীবে 
বথাস্তানে রক্ষা করিয়া, রণবেশে সজ্জিত হইয়! অনতিবিলহে 

পাঞ্চাল সেনাসহ ক্রুদ্ধ রাজগণের আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। 

নিংহবিক্রান্ত ভীমাজ্ছনের আক্রমণে কর্ণ, দ্র্য্যোধন এবং মদ 

রাক্ শল্য পরাজিত হইলেন । তীাহাদিগের পরাজয় দর্শনে অন 

রাক্তগণ যুদ্ধে পরাজিত রাজন্যগণকে সাহাযা করিতে উদ্যত 

হইলেন । বিপদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া, পরম ধশ্ম 

বেন্তা ফছুপতি শরীর বাক্তগণকে প্রবোধিত করিয়! কহিলেন-- 

“এই ব্রাঙ্গণ কৃষ্টাকে ধর্তঃ লাভ করিয়াছেন, উহাতে আপন! 

পগের বৈরিত। অধশ্মু এবং অবশঙ্কর 1” জ্রীকুষ্জের সেই পর. 

মোদার ধন্মীর্থযুক্ত ছিতগর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পতুলা 

ভীমণ রাজমগুলী মন্ত্রমুঞ্ধের স্যায় অপক্ত হইলেন । প্রকৃত 

ধান্মিকের মুখনিঃস্তত ধশ্মসঙ্গত বাকোর এমনই অসীম শক্তি! 

অনন্তর দ্রৌপদীকে লইমা ভীমাজ্জুন আবাসকুটারাভিমুখে গমন 
করিলেন । 

সন্ধ্যাকালে রুষ্। নহ্চারী বীরযুগল ভ্রদ্দিনের অপরাহে 
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স্পেস লিপীিলীশ পারাপার ক 

মেখ-নির্্ক্ত দিনকরের ন্ায় *কুস্তকারালয়ে প্রবেশ করিলেন । 
্টাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনিন্দিত। দ্রুপদনূন্দিনী কৃষ্ণাও সেই 
কুটারে প্রবেশ করিয়। কুন্তীর চরণে প্রণত হইলেন। তাহার 

দেই নিরুপম মৃষ্ঠি দশন করিয়া কুস্তীদেবী অধুনাতন দারিদ্র স্মরণ 
করিয়া, 'অবিরল অশ্রবারি বিমোচন করিতে 

লাগিলেন এবং অশ্রজলে দ্রৌপদীর মস্তক 
অভিবিন্ত করিয়া, আনন্দে তাগার শিরশ্চম্বন করিলেন। ভীমা- 

জ্গনের কুটার-প্রবেশের কিয়তক্ষণ পরে শ্রক্কষ্ণ ও বলদেব পিত- 

স্বস! কুষ্তী এবং বুধিষ্টিরাদি ভ্রাতগণকে সম্ভাষণ করিবার জন্য 

তথায় আগমন করিলেন। পাগুবগণ এক্ষণে দরিদ্রঃ ছুরবস্থ, 

এবং ভিক্ষকবেশী হইলেও সৌভাগ্যশালী শ্রকষ্ণ ও বলরাম 

অথমাত্র লঙ্িত না হইয়! স্বেচ্ছার পরমানন্দ সহকারে সেই 
কুটারে আসিয়। কুস্তীর চরণে প্রণাম এবং যুখিষ্টিরাদ্দি ভ্রাতগণকে 
যথাযোগ্য সম্ভাষণে পুলকিত করিলেন ।' মহতের চরিত্রই এইরূপ 

পরমোদার, স্নেহময়, ঘরল ও পবিত্র । তাহাতে জগতের কুটিলতা 

অহন্কার প্রভৃতি কলুষকণা স্পশ করিতে পারে না, মহতের 

হৃদয়, স্নেহ, সহানুভূতি করুণার অনস্ত উৎ্স। আজ বহুদিন 

পরে নিরুদ্দিষ্ট পাগুবগণকে প্রাপ্ত হইয়া পুরুষোত্বম শ্রাররুষ্চ পরম 

প্রীতি লাভ করিলেন, বলদেবের হৃদয়ও আননারসে পরিপ্লুত 

. হইল । 

আনন্দবরজনী। 
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অনন্তর দ্রুপদ পাগুবগণের প্রকৃত, পরিচ় প্রাপ্ত হইয়া 
তাহাদিগকে প্রভৃতি সমাদর সহকারে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন 

পৃব্বক দীন বেশ পরিত্যাগ করাইলেন। অনন্তর গুভদিনে 

হি রা সব্বলোকললা মতৃতা দ্রুপদ-ছুহিত৷ কষ্ণার পরি- 

ণয় কার্ধ্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু সেবিবাহ 

ভ্ভাৎকালিক ভারতবর্ষীয় সভ্য ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যে প্রচলিত 

প্রথানুদারে সম্পাদিত হয় নাই। তাহারা পঞ্চ ভ্রাতায় ভ্রৌপদীর 

পাণিগ্রহণ করিলেন। বোধ হয় বহু পূর্বে প্রাচীন ভারতবষে 

এইবূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, বর্তমানকালেও তিববতে এই 

প্রথার প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ বিবাছে মহারাজ দ্রুপদের 

প্রথমে কিছুমাত্র সম্মতি ছিল না, তিনি নানা যুক্তিবলে পঞ্চপাওবকে 

এই কাধ্য হইতে নিবারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্ত 

'মবশেষে মহর্ষি বেদব্যাসের অলঙ্ঘ্য অন্গমতিক্রমে, এবং সর্কেব- 

পরি পাগুবজননী কুস্তীদেবীর আদেশে, পরিশেষে তিনি এইরূপ 

বিবাহে অগত্যা অনুমোদন করিলেন। অনন্তর মহাসমারোছে 

দ্রুপদ-নন্দিনীর বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন হইল। মহারাজ দ্রুপদ 

পাগুবগণকে বনুমংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রখ, পদাতি, দাসদাসী, 

নানাবিধ পেয়, ভোক্কা, আসন, বাহন, শয্যা, এবং 
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প্রভৃত স্বর্ণ যৌতুকন্বরূপ্ধ প্রান করিলেন। শীর্ণ এবং 
বলরামও পাগুবগণকে বন্মূল্য বিবিধ উপহার' প্রদান করিয়া 

কিয়দিন তীহার্দিগের সহিত আনন্দে দ্রপদ্দরাজপুরে অবস্থান, 

করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালপতি দ্রপদের সৌহৃদ্যলাভে, এবং 

ততোধিক যছুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্ে পাগুবগণ পরম 

প্রীতিলাভ করিলেন, ভ্রপদও পাগুবগণকে জামাতৃরূপে প্রাপ্ণ 

হইয়া অনির্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইলেন । 

ক্রমে পাগুবগণের আল্ম প্রকাশ এবং উদ্বাহ বৃত্তান্ত হস্তিনা- 

বানীর শ্রতিগোচর হইল। পাগুবগণ পুনরায় সৌভাগাযুক্ত 

হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের 
জদয়ে পুনরায় উদ্বেগের তরঙ্গ উখিত হইল-_ 

কিন্ত লোকলজ্জা হেতু মৌথিক যথেষ্ট আনন্দ 

প্রকাশ করিতে ক্রটি করিলেন না। পাগবগণ জতুগৃহদাহে 

দ্ধ হন নাই, এখনও জীবিত আছেন, তাহারা অনুপম বূপ- 

লাবণ্যবর্তী দ্রোপদীর পাণিগ্রহণ করিয়!, মহাপরাক্রান্ত দ্রুপদ- 

পাজের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং এক্ষণে 

যঢকুলকেশরী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহিত অবস্থান করিতেছেন, 

এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়। ছুর্য্যোধন, ছুঃশাসন, শকুনি, কণ 

ভূতি কুচক্রিগণ মন্খাহত হইলেন, ক্ষোভে রোষে ও জিঘাংসায় 

তাহাদের হৃদয় জলিয়া উঠিল। ভীনম্ম, ছ্রোণ, কৃপা 

হক্ত্িন'য় 

কোরবগণ 
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মহানুভবগণের হৃদয় এতদিন পাগুবগণের ধিরছে মরুভূমি সদ্বশ 

বিশুফ হইয়া! রহিয়াছিল, এক্ষণে এই অশ্রুতপূর্বব শুভ সংবাদে 

তীহাদের সেই তাপতগু হৃদয় ঘেন অমৃতবর্ষণে সপ্জীবিত হইল। 

এই অভীপ্সিত সমাচারে মহামতি বিছুরও পরম ন্মুরথী হইলেন। 

অনস্তর কুরুকুলের হিতকামী ভবিষ্যদর্শা মতিমান ভীম্ম ও 

দ্রোখ, ধৃতরাষত্রকে বিবিধ সছুপদেশ প্রদানপূর্বক কহিলেন,_- 
“আপনি পাওুপুত্রগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের ধঙ্তঃ 

প্রাপ্য রাজ্যার্ প্রদান করুন।” ধৃতরাষ্টী এই প্রস্তাবে ইতন্ততঃ 

করিতে লাগিলেন, বলদৃপ্ত কর্ণণ অভিমানী হূর্য্যোধন এবং 

ছঃশাসনাদি কৌরবগণ কোনক্রমেই পাওবগণকে রাজ্যাদ্ধ 

প্রদানে শ্বীরুত হইলেন ন1। 

অনস্তর সমদরশী মহামতি বিছুর ধৃতরাষ্্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক 

কহিলেন ;--“মহারাজ আপনি পুত্রঙ্গেহের বশবর্তী হইয়। অধর্থ 

পথে পদার্পণ করিবেন না, ভবিষ্যদর্শী 
ভীম্মদ্দেব এবং আচার্য্য ফ্রোণের ন্যায় মহা- 

নগণের বাক্যে অবস্থা প্রদর্শন করিয়। পরিণামে বিপদজালে 

জড়িত হইবেন নাঁ। এরূপ পক্ষপাত আপনার অযোগ্য । বিবে- 

চনা করুন আপনার পুজ্রগণের ন্যায় পাগুবগণেরও কুরুরাব্যে 

সমান অধিকার, সে অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত 
করিবার মানস করিতেছেন কেন? পাখুপুত্রগণ এবং আপনার 

বিদুরের বক্ত তা । 



পাগুব-চরিত। ৫৩ 
শসার - ০ 

23 মপ সপ পিস কম স্্ত 

গুজরগণ সমান মেহের পান তকে কি জন্য এতদিন তাহারা 

চাড়িত পঞ্ুর ন্যায় ছদ্মবেশে অনশনে দেশে দেশে বনে বনে 

্রমণ করিলেন? মহারাজ এখনও পাপক্ষালনের অবসর অতাভ, 

হয় নাই, এখনও সাধুগণের উপদেশ গ্রহণ করুন। অতি ঢবিব- 

নাত, মদীদ্ধ, অমর্ষ পরার়ণ কর্ণ কণ্তক চালিত হইয়া আপনার 

পুত্রগণ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইরাছে। ইহারা পাপপথ অবলম্বন 

পূর্বক বিবাদে প্রবৃন্ত হইতে বাসনা করিতেছে । যাহাতে 

জ্াতিক্ষয়কর যুদ্ধব্যাপার দংঘটিত না হয় সব্ধপ্রবত্রে একপ 

মনুষ্ভঠান কর! আবশ্বক। পাগুবগণ অসার নভেন ; ভাহার। 

এক্ষণে পাঞ্চাল,স্ঈীয় ও নুঝিগণের বলে সম্পূর্ণ দুরাধ্ষ হইরাছেন । 

সমরানল প্রজ্লিন হইলে সহজে ভাহা প্রশমিত হইবে না। 

মহারাজ অপরিণামদশী শকুনি কর্ণাদির পাপ প্ররোচনার ন্জ 

হইবেন না। পাগুবগণের সহিত সম্বন্জোচিত বাবভার করিব 

টাহাদের ধম্মতঠ প্রাপ্য রাজ্াছ্ধ প্রদান পুব্বক তাহাদিগকে 

অচ্ছেদ্য শ্নেহপাশে আবদ্ধ করুন। আপনি এক্ষণে ভীাভাদের 

পিতুন্থানীয়, অতএব বাহাতে আপনার নস্থানগণ কুলক্ষকর 

সমবানলে পতঙ্ষনন্তি অবলম্বন করিয়া আপনাকে শোকাঁনলে দগ্ধ 

নাকরে তাহার উপায় বিধান করুন। আমি উভয় কুলের ভিতাথ 

ণির্দন্ধ সভকারে অনুরোধ করিতেছি, মহারাজ ! পাপসঙ্গ পর্গিত্যাগ 

পূর্বক স্বকীয় কর্তব্য সাধন করিয়া কুলক্ষয় নিবারণ করুন।” 



৫৪ পাওব-চরিত। 
উতর, এ 

বিছুরের তেজঃপুর্ণ সারগর্ত কৃচনপরস্পর! শ্রবণ করিয়া 

অগত্যা ধৃতরাধ্র তাহাতে সম্মতি দান করিলেন ; ছুর্য্যোধন, করণ 

প্রভৃতি বলদৃপ্ত যুবকগণ নীরব হইয়া রহিলেন। 

অনস্তর সকলের সম্মতিক্রমে মহায্া বিহুর বিবিধ মণিময় 

উপহার সহ রথারোহণ পূর্বক পাগুডবগণকে পাঞ্চাল রাজ্য হইন্ডে 

আনয়ন করিবার জন্ত প্রস্থান করিলেন 

পাঞ্চালরাজ তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ 

করিলেন। অনন্তর বিদুর সভাসীন শ্রীরুফণ.. 

বলদেব. দ্রপদ এবং পা গুপুল্রগণের সমক্ষে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের 

বিদ্ুরের পাঞ্চাল 

নগরে গমন | 

আদেশ বিজ্ঞাপিত কঙিিলে, পাগুবগণ কৃষ্ণের মুখপ্রতি চাহিয়' 

তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুকুষ্চ কহিলেন, “আমার 

মতে এক্ষণে পাগুবগণের তথায় গমন করাই যুক্তিসিদ্ধ। এবিষয়ে 

মহারাজ দ্রপদের অভিপ্রায় জানিতে বাসন! করি |” 

পা্চালরাজ প্রভূত সম্মান সহকারে একষ্ণ-বাক্যে সম্পূণ 

অনুমোদন করিলেন। অনন্তর গুভদ্দিনে কুন্তীদেবী এব' 

দ্রৌপদী সহচারী পাওপুত্রগণ বিতর, শরীর 
এবং বলদেবের সহিত রথারোহণে হন্তিনা 

যাত্রা করিলেন । হন্সিনার সন্গিহিত হইলে 

আচার্ধা দ্রোণ এবং ক্কপ, কতিপয় কুরুরাজতনয়ের সহিত প্রত্যুৎ- 

গমন পূর্বক তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পাগুবগণ প্রজাগণের 

পগুবগণের 

ভল্তিনা প্রবেশ ! 



পাওব-চন্ধিত | ৫৫ 
পপ সন পি শালা 

আনন্দধ্বনি এবং আশীর্কাদ গুনিতে শুনিতে পুলকিত হাদয়ে 

পুরপ্রবেশ করিলেন । 

কিছুকাল হস্তিনায় বাস করিয়া পাঁওবগণ ধৃতরাষ্টের আদেশে 

খাগুবপ্রস্থ নামক স্থানে গমন করিলেন । থাগুবপ্রস্থ হস্তিনার 

অদূরবর্তী যমুনীর কূলে অবস্থিত, সে স্থান 

অতি মনোহর। পাগুবগণ খাওগুবপ্রস্থে উপনীত 

*ইয়া তথায় এক ভূবনমনোহর বিশালপুরী নির্মাণ পূর্বক তাহা 

ইন্ত্র প্রস্থ নামে অভিহিত করিলেন । পাগুবগণ নির্বিঘ্বে খাগ্ুব- 

প্স্থে অবস্থিত হইলে রামকৃঞ্চ দ্বারকাত়্ প্রস্থান করিলেন। 

কিয়দিন আনন্দে অতীত হইল, কিন্ত জগতে কাহারও 

'আনন্দ চিরস্থায়ী নহে; স্থখের পর ছুঃখ, আলোকের পর অন্ধকার 

জগতের নিতা ন্যিম। বিধাতা অজ্জুনের অদৃষ্টে অবিচ্ছিন্ন 

পারিবারিক সুখ বিধান করেন নাই । কথিত আছে খাওবপ্রস্থে 

বাসের কিছুদিন পরেই তাহাকে কোন এক অপ্রতিবিধেয় 

কারণে বনধাপত্রত অবলম্বন করিতে হইল; কিন্তু সে বনবাসে 

কলঙ্কের ছায়াপাত মাত্র নাই,_-সে বনবাস বৃত্তান্ত অতি পুণাময়, 

মহৎ এবং বশস্কর | 

এক দিন চৌরে এক ব্রাঙ্গণ-প্রজার গাভী অপহরণ করিয়া- 

ছিল। ব্রাহ্মণ কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে অঞ্জুনের 

শরণাপন্ন হইলেন। রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শ্রবণে 

খাওবপ্রস্থে বাস 



৫৬ পা. টির | 
পপ শি শপপপ্প টিপ পপ উস 

স্প পাশ সস সদ সদ সপ শত শপ আআ পবা পা 

অঞ্জনের হৃদয় অনুকম্পা-পরতন্্র হইব । তিনি ব্রাহ্গণের গা 

উদ্ধার করিবারঞ্জন্থ শস্বগ্রহণার্থ আঘুধাগারে গমন করিলেন 

১ দ্বারদেশে চিজ দেখিয়া জানিলেন যে, তথা 

নমগমন. যুধিট্টির এবং দ্ৌপদা একত্র সমাসীন আছেন 

অন্থখকর ভবিষাতের চিন্তায় নিমেষের জর 

অঞ্জনের জদয় উদ্বেলিত হইল; পরক্ষণেই কর্তবান[ধনে 

দঢ়নিশ্চর হইয়া অক্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া রণবেশে বহিরাগম, 

করিলেন, পশুর হতধেনু আান্ষণের সহিভ দ্ধভগামী রে 

আরোহণ পুর্দক চোরগণকে বিনাশ করিয়া আহ্গণকে গো, 

প্রনান করিলেন । অনন্তর প্রবপ্রবেশ করিয়া ন্যাপসবেশে 

কিষ্টিরনকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, নিহারাজ আমি রাজধদ 

দ্রোপদানহ আপনাকে একএ সমাধান দশন ৯ | চার 
স্ব 

টে খু * ধা ০] 

করিয়া, নারদকত “নয়ন * লঙ্ঘন করিয়াছি অহএব, নার? 

নিপ্দি্ট নিম এবং ধঙ্গেৰ সনাতন দর্যাদী অক্ষুঞ্ রাখিতে আছি 

কাদা লংলরের নিনিনত বনবাসে গলিলাম। দ্বাদশ নংসরাছে 

ভাবি থাকিলে পুনরায় আচরণ দণন করিব, আপনি আনলণে 

। কথিত আছে মে দেল নার গা গুলগনণের মধে আ্াত়বিরো। 

নিবারণার্থ এ নিয়ম করিয়া দিয়ছিজেন ৮, যখন এক সীতা ভজীপদাহ 

সহিত একজ ভাবস্থান করিবেন, হথন গন লা গেছ অগনা। আনা্ছ 

ঠাহাদিগকে ণকপ এক অবস্থিত দশন কলিলেই। ছাদণ বতসর বনবাসে 

গমন করিবেন । 



পাগুব-চরিত। ৫৭ 
পপ শী শব পপ ০ কা, ক শপ -১৯+ | ৯: পপ ও জা ৮ পা শপ লা শপ শিপ পা 

রাজ্য করুন।” এই বলির! অজ্জুন, যুধিঠিরাদি ভ্রাতৃগণ এবং 

পবম গ্রীতিমতী কৃষ্ণাকে বিষাদসাগরে নিক্ষেপ করিয়। তাপসবেশে 

বনবাসে প্রস্থান করিলেন। জগতে তদবধি তাহার কর্তব্যনিষ্ঠার 

এবং রাজধর্মমপালনের মহান্ পরিচর চিরপ্রতিষ্টিত রহিল। 
অনন্তর অজ্জুন এইরূপ স্বেচ্ছারৃত নির্বাসন উপলক্ষে 

ভারতের নানা স্থান, গিরি, নদী, নগর, বন, উপবন, তীর্থাশ্রমাদি 

পর্যটন করিলেন। কথিত আছে যে, এইরূপ 

তীর্থ-পর্য্টন-কালে তিনি গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত 

»ইয়| কৌরব্য নামক নাগরাজের উলৃপী নারী কন্যাকে বিবাহ 
করেন। অনন্তর এ নাগপব্ৰতের দমীপবর্তী মণিপুর-রাজকন্তা 

চিত্রাঙ্গদীকে বিবাহ করিয়া তথায় তিন বৎসর অবস্থান করেন ) * 

পরে চিত্রাঙ্গদার গর্ভাঁত বক্রবাহন নামক শিশুপুত্রকে রাজ্যে 

অভিষিক্ত করিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক পুনরায় নানা 

দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রভাস-তীর্থে উপস্থিত হইলেন। 
এই সংবাদ শ্রবণ করিকা মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ স্বরং গ্রভাসে আসিয়। 

াহাকে সাদরে দ্বারকায় লইয়া গেলেন । 

সেই সময়ে দ্বারকার সমীপব্তী রৈবতক নামক পর্বতে 

বিবাহাদি। 

পদ ইক তা সস্তা ০ 

* সম্ভবতঃ আসামের বর্তমান নাগাজাতি মহাছারত বণিত নাগজাতি ; 

$তত্ব-বিদ্গণ এরাপ অনুমান করিয়! থাকেন যে, মহাভারতের সময় সমু 

যে মশিপুব পরাস্ত বিস্তৃত ছিল। 



৫1৮ পাগডব-চরিত। 

৮ শা শা এপস নি | ৭ শা শপ ৫০ রা- ক জান বস চিক ৮ 

এঞ্চিবংণাযগণের এক উতসক হইড্রতছিল।- দ্বারকাবাসী নর- 

নারীগণ এ মহোতসবে মণ্ড ছিল। মহাত্মা অজ্জুন বস্থুদেবের 

এন্ভদ্রা নামী কন্তাকে দশন করিয়! তাহার পাণিপীড়নেচ্ছু হইয়া 
শ/কৃষ্!র নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন । পরম ধীমান 

শ্রীরুষ্ণ তাহার প্রস্তাবে সম্মত *ইলেন এবং স্বয়ন্বরে কন্তালা 

আঁনশ্চিত জালিরা, সব্বজন সমক্ষে বলপুব্দক 

সুভদ্রাহ৫ণে পরামশ দিলেন, এবং তাহার 

সাহাধ্ার্থ আপনার দারুক-চালিত চত্রুরশ্বযোঞ্িত রথ এবং 

অস্াদি প্রদান করিলেন। অজ্ছুন কুঝ্ের নিদেশানুসাবে 

স্ুযোগক্রমে সুভদ্রাকে হরণপূর্বক রথে আরোপিত করিয়া 
দারক1 হইতে প্রস্থান করিলেন। যাদব-সৈম্তগণ কৃষ্ণ ও বলরাম 

স্িধানে গমন করিয়া অজ্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত সবিশেষ 

নিবেদন করিল । এই সংবাদে বলদেব ক্রোধান্ধ হইয়! 

হতক্ষণাত ঘুদ্ধবাত্রার জন্য যদ্দবীরগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। 

অগ্রজের ক্রোধ দশনে শ্রীরুঞ্ক মৌনাবলম্বন করিরা রহিলেন। 

শ্রারুঞ্ককে মোনা দর্শন করিয়া বলদেব ভাঙার মত জিভ 

করিলেন, তিন পার গন্তার স্বরে কহিলেন, “অজ্জন ক্ষভ্রিয়োচিত 

কাধ্যই করিয়াছেন; সরন্বপস্থলে কন্ালাভের আশা অনেক 

স্থলে অনিশ্চিত বলিয়াই ভিনি বলপ্রকাশপুব্ক স্থভদ্রাকে হরণ 

করিয়াছেন। অজ্জুন রাল্গপুত্র এবং মহাবীর ; তাহার সহিত 

সথভদ্রার বিবাহ । 



পাগ্ডব-চরিত | ৫৯ 
উস সা পপ তত পা শপ ০০ 

ববাহিক সন্বন্ধবন্ধন যছুকুলের শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। আমার 

নতে অঞ্জনকে সাদরে প্রত্যানয়ন পূর্বক স্ুভদ্রাসম্প্রদান 

করাই বিহিত; মহাবলশালী সর্বান্জবিদ অঞ্জনের সহিত যুদ্ধে 

প্রন্ুত্ত হওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। অর্জুন আমারই 

দারুক-চালিত মুদুঢ় রথে আবঢ এবং আমারই অস্ত্রশস্ত্রে ভস- 

জ্জিত; যুদ্ধে যদি তিনি যদ্ববীরগণকে পরাজিত করেন তাহা হইলে 

জগতে চিরদিন আমাদিগের অপবশ কীষ্ঠিত হইবে, অতএব সহজ 

উপায় অবলম্বনই শ্রেয়।” শ্রীকৃষ্ণের সুযুক্তিগর্ভ পরামশে 

বলদেব সুদ্ধমংকল্প পরিত্যাগ পূর্বক অজ্জুনকে সাদরে প্রত্যানক়ন 

করিয়। মুধিষ্টিরের অন্রমতি অনুসারে শুভদিনে তদ্রার্জনের 

পরিণয় ব্যাপার সম্পাদন করাইলেন। 

বিবাহের পর কিছুদিন দ্বারকায় বাস করিয়া অজ্ঞ 

পুদ্রতীথে গন করিলেন । তথায় মিব্বাসনের শেষ ভাগ 

যাপন করিয়া কৃষ্ণ ও স্ুভদ্রার সহিত খাগুবপ্রস্থে প্রত্যাগমন 

করিলেন। অঞ্জনের পুনরাগমনে তদীয় বিরহ কাতর 

লাতগণ এবং অনিন্দিতা কৃষার হদয়-ব্দেনা বিদূরিত হইল। 

হ্ীরুষ্ ইন্রপ্রস্থে অক্জরনের সহিত আনন্দে কিয়দিবস অবস্থিতি 

করিলেন। পরে ইন্ধপ্রস্থ নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অভি প্রাহও 

উর্গ-স্বীপদম্কুল বব্বর দস্থার আবাসভূমি খাওববনে« ৪ 

ক্রিয়া! ভদ্মীতৃত করিলেন । 



ঙও পাঁগুব-চরিত। 

এইক্ূপে সেই ভয়াবহ াগববন এক স্থুধুহৎ চত্বরে পরিণত" 
হইল। দানবকুলসম্ভৃত শ্থাপত্য-বিদ্যা-পারদর্শী ময় নামর একর 
ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্জনের সাহায্যে সেই বিষম অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ 

লাভে তীহাদের শ্রীতিকর কোন কাধ্য সাধন করিয়া প্রত্যুপকার 

করণার্থ নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে শ্রীরুষ্ণ কহিলেন, “তুমি 

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এরূপ এক সভা নিম্্ীণ কর ষে, মনুষ্যগণ 

তাহাতে উপযোগপূর্ব্বক মম্যক নিরীক্ষণ করিয়াও যেন তাহার 
অন্তকরণ করিতে ন! পারে ৮” ময়দানব কৃষ্ণের এই অনুজ্ঞা- 

লাভে আহলাদিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত এক পরম সুন্দর 

সভ! নিম্মাথ করিতে মনস্থ করিল। 

ূ করি মাত 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 

ইন্দপ্রাস্থ সভানিশ্মীণ_-জরাসন্ধ বধ--দিপ্রিজয়-_ 

রাজনুয়--শিশ্কপাল বধ- দাতক্রাড়া_ 

পাপ্ুবগণের বনগমন । 

উরে নিদেশক্রমে খাগুবারণোর বিশাল চত্বরে ময়দানব 

লা কণনবিখ্যাত মণিময় সভাগৃহ নিন্মাণ করিল। 

স্বণ-জড়িত বিবিধ রত্ররাজি-শোভিত এই 

সভামগুপ চত্দিকে পঞ্চসহত্র হস্ত বিস্তীণ । 
গুলনভা চন্দ্র-তারকা-খচিত মেঘনুক্ত শারদ-গগনের গ্তাঙক 

মধিক শোভা পাইতে লাগিল। তীয় প্রভাপ্রভাবে গ্রভা- 
₹বের প্রভাও প্রতিহত বোধ হইতে লাগিল। ততংকালে « € 

বনমোহন সভা স্বীয় তেজ;পুঞ্জ দ্বারা যেন উদভ+গস ল 

ঠিল। 

, সঙগানিশ্মাণ। 



২ পাগুব-চরিত। 

যেই রুমধীয় সভাস্থলে যথাস্থানে কাকুকার্ধ্-মঙ্ডিত রাঙ্কব 

কম্বলার্দি অসংখ্য আসন-শ্রেণী--প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বসন 

শয়নীয় প্রভৃতি নান! গৃহ্সজ্জা--চতুদ্দিকে মৌক্তিক বাঁলর, 
কাঞ্চন পুষ্প মালা বিলম্বিত ছিল। উচ্স্থানে অথব! সেই সমুচ্চ 

ছ[দে আরোহণ জন্য সুবিন্ন্ত সোপান পরম্পর। রচিত হইয়াছিল 

সভাগৃহমধো কোন কোন স্থানে কৃত্রিম সরোবর নিন্মিত হই! 

ভিল; তর সকল সরোবরের কুলভুমি স্ষটিকমন্র। এবং তথায 

স্হাদি সন্িবেশে হংস-কারগুবাদি নানা জলচর পক্ষী জীবিতদং 

দিরচিত ভইফ্াছিল,.-বিবিধ মণিময় প্রস্ষটিত কমলদলে এব 

নানাবিধ ভ্লভকুনসুমদামে প্র সকল সবোবর অধিকত্তব মনোঙ্ত 

শোভা পরিণ করিয়াছিল । কন শত নুপতি ্রন্জপ সরোববের 

কম্িহিভভ হইয়ীও উষ্ভাকে কৃত্রিম সরোবর বলিয়া জানিতে 

পারেন নাই--ক্ষটিকমন্ধ গৃহের ৪ স্কটিকময় প্রাঙ্গণের অংশ 

মাত্ত মনে করিয়াছিলেন। প্ররীর চত্ুক্গিকে শাল ছার! 

বিশিষ্ট: শ্যামশোভাসমন্থিত বন্ৃকুপ্ভ-পরিনৃত  উদ্ভান,_-তরু 

লনা পুষ্প ফল-সমন্বিত পবনান্দোলিত বুক্ষবাটিকাসকল বেন 

পরম্পরকে ক্রীড়াচ্ছলে আলিঙ্গন করিতেছে । মধুলুক্ধ মধুকরগণ 

৮ বিভার করিতেছে । মত ময়ূর ও কোকিলাদি 

প্রান; উংফুল্প হৃদ: কলরব করিতেছে । অদূরে অভেদ্য 

রি স্ুধাধবলিত -প্রাকারশেণী শো! 



পাঁওব-চরিত ৬৩ 
পপ পপ পাপ রর ক সী শি শা পপ পল 

পাইতেছে। এই সকল প্রাকার অলঙ্ঘ্য পরিখাবেষ্টিত__পরিখা- 

নুথে দুর্গতোরণে অসংখ্য শতনী নামক অন্ত্পুপ্ত, শক্তি, অস্কুশাদি 

সুসক্জিত- স্থানে স্থানে দৌবারিক ও মহ'- 
ই! যোধগণ পরিরক্ষিত অগণন সেনানিবেশ )” 

এইরূপে ইন্রপ্রস্থের জঅধিদূরে শিল্পকুশল মরদানব কৃতভ্ততা- 

প্রণোদিত হইয়া পরম যঙ্্ে মহারাজ মৃধিষ্টরের জন্য সেই ভ্ববন- 

লণ্ামভত পুরী রচন| করিলেন । পুথিবীর তৎকাঁল-পরিচিত 

কুত্তাপি তাদৃশ পরমস্থন্দর, মহিমাময়, বিশাল পুরী বর্তমান 

ছিল না। চতুর্দশ মাসে সভাগৃহ নিন্মাণ সদাপূ হইল। সেই 

সতাঁভবন সন্দশন করিয়া বুধিষ্ঠিরের জয়ে আনন্দ-শ্োত প্রবাহিত 

হইল । তিনি শুভদিনে মহোৎসব সহকারে ভ্রাতগণ, সুহৃদ ও 

*্৫1 

ভাগে প্রবেশ করিলেন । 

গুলা পরিরৃত হুইয়!। অমরগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্তার সেই 

সভার চনতকারিত্ব দন করিছে করিতে ধন্মরাজ 7 

ন্/ নে 

টিরের ছদরে এক মহা আশার উদর হইল। দে আশা! 

উধাকালের হ্যারশ্মির শ্ঞার ধীরে ধীরে 

উন্মেষিত হইয়া ক্রমশঃ তদীয় হৃদয়তল অন্ট্র- 

মুঙিত করিল । মহারাজ যুখিষ্টির রাজস্থয়ের কল্পনা কগিলেত 

পি আনন্দ-পরিপ্ত হৃদয়ে সভাস্থলে সমবেত ভ্রাতৃগৃ? ৯ 

বং ভাপমগণের সমক্ষে স্বীয় আন্তরিক ভর্তি 

। বাভশয় কলন। 



৬৫ পাগুব-চরিত। 
সস লা পাপ শীলা শাজপা শশা িিিস সী সাপ পিস ৮ পপ 

কহিলেন, “আমি রাজন্য়ঘজ্ঞ সম্পাদনে সাতিশয় উৎস্থুক 
হইয়াছি ; কিন্তু সে ষজ্ঞ সম্পাদন করা কঠিন, আমি সেই যজ্ঞের 
অধিকারী কি না আপনারা অসম্কৃচিত চিত্তে তাহা ব্যক্ত করুন ।» 

স্ভাস্থ সকলেই একবাক্যে--“আপনি চক্রবর্ভি-গুণযুক্ত।, অতএব 

আপনি রাজনুষের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র” বলিয়া সম্মতি দান 

করিলেন । তথাপি যুধিষ্টিরের হৃদয় সন্দেহে আন্দোলিত হইতে 
লাগিল; তিনি ভ্রাতৃগণের উৎসাহ, সচিব ও তাপসগণের 

আগ্রহাতিশয় দেখিয়া প্রীত হইলেন) কিন্তু সহসা র্লাজনুয়ে 
অশাবন্ধন করিতে পারিলেন না। তখন সর্ধদরশী মহান্ধা 

শ্রকষ্ণকে মনে পড়িল। শ্রীকুষ্জ নিকটে নাই, কে তীহার 

সন্দেহ ভঞ্জন করিবে । কে আর ভূত, ভবিষাৎ, বর্তমান বিচাও 

করিয়া গ্রীতিলহকারে ধর্শ-সঙ্গত উপদেশ প্রদান করিবেন? 

শ্রুষ্ণের অলৌকিক মহিমা, অসীম গুণাবলী, অন্ুপ্যান করিতে 

করতে রাজ। যুধিছ্িরের জদয় পর্বকালান সাগরের স্টায় উচ্ছৃসিত 

হল । তখন শ্রুকষ্ণকে ব্দন্ত, সর্বদর্শা, সর্বকার্ধাক্ষম, সর্থ- 

বিগ্চাবিষ্খএবং মানবধর্মবেতগণের মধ্যে সর্বশ্রেচ বলিয়! প্রতীতি 

হইল। তৎক্ষণাৎ প্রীতিবিস্কারিত ব্যাকুল অন্তরে দ্বারকায 

সালফদমীপে দূত প্রেরণ করিলেন । দূতঘুখে তদীয় আগমনের 

*্ঠ হইয়া, পাগুবগণের হিতচিকীু' শ্রীকৃষ্ণ অনতি- 

"গণ আরোহণপূর্বাক ইন্্প্রস্থে যাত্রা করিলেন । 

1) 

__ শে সপপসপ৮ --০পররাররারারাারাররররারারাররেরোরারারার০৭-চররারারারারারারারারা১৬রোরারারারারারারারাঞোরারারারারাারারারিরারারিজা-.. রাড 
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যথা সময়ে ইন প্রস্থে শুষ্চের ,আগমনে পাগুবগণ বহুদিন 

নঘাচ্ছার্দিত গগনে প্রভাময় হুর্ধ্য দর্শনের ন্যায়, মরভূমিতে 

তৃষিতের স্গিগ্নছায়ামস্ডিত বিমল বারিপুর্ণ , 

জনা গমন নিঝর প্রাপ্তির স্যার, আপনাদিগকে সঞ্ভীবিত 

জ্ঞান করিলেন । সকলে সন্গেহে সাদরে 

ুষ্ণকে অভিবাদনাঁদি করিয়া! উপবেশন করাইলেন। অনন্তর 

খের পথরুম বিদূরিত হইলে, যুধিষ্টির ভ্রাভিগণ ও সভাসদ্গণ 

'নক্ষে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,--“হে কৃষ্ণ, আমি 

াজহুয় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, বাসনামাত্রে এ যজ্ঞ 

ম্পন্ন হয় না) এ যজ্ঞ যে কিরূপ ছুঃসাধ্য তাহ। ভোমার অবিদিত 

নাই; সর্ধগুণযুক্ত সর্ধশ্রেষ্ঠ পতি ভিন্ন অপর কেহ এ বজ্ঞেব 

মধিকারী নহে । আমার সচিবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে 

এই বজ্তে উৎসাহিত করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের কথায় সর্ধথা 

শিষ্ভর করিয়া! যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সাহসী হইতেছি না; কারণ মানব 

দাত্রেই স্বার্থ প্রণোর্দিত, ভ্রান্ত এবং অদূরদর্শী; হে কু! 

মি লোভ, মোহ এবং কামনার বশীভূত নহ, তুমি আমাদিগের 

একান্ত গুভাকাজ্ষী, আমাদিগের প্রাণ-ম্বর্ূপ, অতএব রাজশুর- 

কপ দুকষর কার্ষেয ব্রতী হইব কি না তাহা আমাকে অন্ুজ্ঞা কৰ €৩ 

এই বলিয়া! যুধিঠির ভ্রাতৃগণসহ শ্রীকৃষ্ণের মুখ প্রান ₹ 

স'হলেন। 
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ক্ষণেক চিন্তার পর যে অপ্রিয় কথা আহ কেহ তীহাকে 

বলিতে সাহস করে নাই, পরম ধীমান শ্রীরুঞ্ণ তাহাই বলিলেন, 

কহিলেন--“মহারাজ ! আপনি সর্বগুণযুক্ত, 

এবং রাজ্থয়ের উপযুক্ত সন্দেহ নাই ; কিন্তু 
মহাবল মগধরাজ জরাসন্ধ এক্ষণে ভারতে প্রবল পরাক্রান্ত 

সমত্রাটরূপে বিরাজিত। কিন্তু জরাসন্ধ সম্রাট হইয়াও পরম 

অধন্শীচারী,_-মে যুদ্ধে পরাজিত ষড়শীতি জন রাজাকে পশু 

পতির মন্দিরে পশুর শ্টায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে._. 

একশত জন পুর্ণ হইলেই যূপে ছেদন করিয়া বলি প্রদান 
করিবে); অতএব জরাসন্ধ বধার্হ। তাহাকে বধ করিয়' 

পরম ধর্মাচরণ করুন,--জানিবেন অধর্মরাজ্য ধ্বংস না হুইণ্ে 

কদাপি আপনার ধর্মমরাজ্য সংস্থাপিত হইবে না, অতএব আদে* 

করুন, আমি, বীরবর মধ্যম পাগুব, এবং সখ! অজ্জন মগধরাজ্যে 

ণমন পূর্বক ছূর্বিনীত জরাসন্ধকে ছন্দযুদ্ধে বিনাশ করিয়া সত্বর 

প্রত্যাগমন করি |” 

নান! চিন্তার পর ধুধিষ্ির অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমাজ্জুনের উৎসাহ 
দর্শনে তাহাদিগকে জল্গাসন্ধ বধার্থ প্রেরণ করিলেন। বীরত্রয় যথা, 

সময়ে মগধরাজ্যে উপনীত হইয়া মগধরাজপুরীয 
রাজগৃহে প্রবেশ পূর্বক নিশীথকালে জরা- 

একে সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জরা- 

জরাসদ্ধ বধ-কলনা 

/%গদন। 
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সন্ধকে চমকিত করিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদীন পূর্ব্বক 

আগমনের উদ্দেস্ট প্রকটিত করিলেন। জরাসন্ধ স্থিরননে 

প্রদীপ্ত যক্ঞাগ্রিতুল্য বীরত্রয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ) 

তিনি চিরাজ্জিত যশোরাশি বিসজ্জন দিয়া রাজগণকে মুক্ত 

করিতে স্বীকৃত হইলেন না, ছন্দ-যুদ্ধ-পরস্তাবেই সম্মত হইলেন । 

মনপ্তর যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত ভাবিয়া! স্বপুল্র সহদেবকে বাজপদে 

অভিষিক্ত করিতে আদেশ করিয়া সমবেত পৌর এবং জানপদ- 

নগুলীর সম্মুখে সেই হিড়িম্ব-প্রমাণী ভীমমেনের সহিত বাহুবুদে 

প্রবৃত্ত হইলেন। 

নিশীথ-শান্ত নগরী যুধ্যমান বীরযূগলের প্রচণ্ড রণনিনাদে 

শন্বায়ান হইল। অনন্তর ভীমসেন রণশ্রান্ত মৃহামান 

জরাঁসন্ধকে নহাঁবলে নিশ্পেষণ পুব্বক সংহার 

করিলেন। যুদ্ধশেষে ভীমাজ্ছন ও মহামতি 

শ্রকৃষ্ণ পুরদ্বারে জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রজনীতেই 

কারাবদ্ধ রাজগণকে ঘুক্ত করিয়। এবং জরাসন্ধ পুত্র সহদেবকে 

অভয় প্রদান করিয়৷ রাজগৃহ হইতে নিজ্রীস্ত হইলেন । নিক্ষমণ- 

কালে রাজগণ তাহাদের প্রিয়কাধ্যসাধনে অভিলাষ করিলে, পরম 

ধীমান শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে রাজা ঘুধিষ্িরের রাজস্থয়ে উপস্থিত 

হইতে অনুরোধ করিলেন । অনন্তর যথাসময়ে বীরত্রয় ঈ 

উপনীত হইয়! ধর্রাজ বুধিষ্টিরের গ্রীতি সম্পাদ্বন - 

জর।সন্ধ বধ। 
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পরে যুধিষ্টিরের আদেশ ক্রমে ভীম টা নকুল ও সহদেব 

চতুরঙ্গিণী সেনা সহায়ে যথাক্রমে পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ 

দিগ্াসী প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণকে পরাজিত করিয়া প্রভূত ধন. 

রত্বাদি আহরণ পুর্ববক ইন্দ্র প্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন । মহ্াবল 

পরাক্রান্ত পাগুবগণ এইরূপে ভারতবর্ষের এবং তংকাল পরিচিত 

অন্যান্য ভূখণ্ডের প্রধান প্রধান রাজগণের নিকট কর গ্রহণ 

পূর্বক তাহাদিগকে র্রাজস্য়ে নিমন্ত্রণ করিয়া ইন্ত্রপ্রস্থে 

প্রত্যাগত হইয়াঁছিলেন। ময়নিন্ধিত মহতী সভা রাজসথয় যক্ঞাথে 

উপকন্সিত হইল। 

নে অপুর্ব রাজনুর-ষজ্ঞোৌপলক্ষে আম্মপর নির্বিশেষে পরিচিত, 

অপরিচিত, রাজন্ ব্রাঙ্গণ তাপস প্রভৃতি উচ্চ নীচ সকলেই সাদবে 

নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সকলেই যথাসময়ে পুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র প্রস্থ 

নগরীতে আগমন করিলেন ৷ রাজগণ-প্রদত্ত নানা! উপহারে, 

রাজভাগার পরিপূর্ণ হইল । সে অগণন লোক সম্মিলনে বিশাল 

ইন্ত্রপ্রন্থ তরঙ্গ-ভঙ্গ-বিক্ষুন্ধ মহার্ণব সদৃশ মুত্তি ধারণ করিল । 

অনন্তর রাঁজা ঘুধিষ্টির পিতামহ ভীন্ম, জ্যেষ্ঠতাত ধুতরাঙ্ এবং 

দ্রোণ, রুপ প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে অভিবাদন এবং দুর্য্োধিনাদি 

[তুগণ। বীরবর কর্ণ প্রন্থতি সকলের ধথাযোগ্য সৎকার করিরা 

পর বচনে সকলের প্রতি যজ্জীয় নান! কার্য্যের ভার অর্পণ 

্ ভব ভীম্ম এবং দ্রোণাচাধ্য কর্তব্যাকর্তব্যের 
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অবধারণে, দুর্য্যোধন উপায়ন্গ্রহণে»ধর্ধাত্ম। বিদছুর অর্থব্যয়ে, এবং 

রূপাচার্ধ্য রত্বাদির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন । স্ৃতরাষ্ট্ প্রভৃতি 

কুরুবৃদ্ধগণ গৃহপতিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং পুরুষোত্তম 

শ্রীকষ্ণ নান! অক্ত্রসমন্থিত হইয়া যন্্র-বিপ্র-নিবারণে নিযুক্ত রহিলেন। 

দেশদেশান্তর হইতে সমাগত জনমণ্ডলীর আবীর্বাদে অভিমন্ত্রিত 
ইরা সুধিষ্ঠির স্ুমহান্ রাজস্থয় যজ্ঞ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

অনন্তর প্রথানুযায়ী অর্থ্-দানাভিলাষে মহারাজ দুধি্ির 

মহাত্মা ভীম্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই অগণন রাজগণ মধ্যে 

কে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কাহাকে সর্বাগ্রে অর্থ্য দান 
কর! উচিত?” ভীম্ম কহিলেন,_-“রাজন্। 

আমার নিকট সমগ্র রাজমণ্ডলী পরিচিত, আমি তন্মধ্যে শ্াকৃষ্ণকেই 

সন্দবশ্রেষ্ঠ বোধ করিতেছি ॥ অতএব তুমি তাহাকেই অর্ধ্য দা 

কর।”” ভীম্মবাক্যে যুধিষ্টিরের আদেশে সহদেব শ্রকুষ্ণকে অর্ধ্য 

প্রদান করিলেন, শ্রীকৃষ্চও সাদরে তাহা গ্রহণ করিলেন। সেই 

বিশাল রাজমগুলীমধ্যে প্রায় সকলেই ইহাতে গ্রীত হইলেন, 

কেবল শিশুপালপ্রমুখ কৃষ্ছদেষী কয়েকজন রাজা বিমর্ষ ও রুষ্ট 

হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পুজ! সহা 

করিতে না পারিয়। সভামধোই ভীম্ম। এবং শ্রীকষ্ণকে, মুর্খ, 

অধা্মিক প্রভৃতি কটুক্ি-প্রয়োগে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 

তাহার সাহস সন্দর্শন ও কটুপ্ি শ্রবণ করিয়া কৃষ্তদ্বেষী ভূপালগণ 

শরকুধ্কে অধাদান 



৭0 গাঁওকনচরিত | 
দ্পিীপ  তপ শী" ৯ পাপ পপ ও আপ রর পপ পপ পাপ পপ সপ শশা পপ পিস পপ রর পপ সপ 

পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রোকন হয়া উঠিল। তন্দর্শনে ঘর 
শিশুপালারি রাজগণকে সান্তনা পূর্বক মধুর বচনে সন্বোধন 

করিয়। কহিলেন. : 'পিতাঁমহ ভীশ্ম জ্ঞানে এবং বয়সে বৃদ্ধ ; তিনি 

শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপ জাঁনেন বলিয়াই এপ প্রস্তাঁব করিয়াছেন । 

আপনিও ইহার বিষর বিশেষ জানিলে কখনই এরূপ অসম্ষ্ 

হইতেন না 1” 

যুধিষ্টিরের বাক্যাবসানে ভীম্মদেব গস্ঠীরস্বরে বলিছে 

লাগিলেন,_-“গ্লীকৃষ্ণের অর্চন| করিয়াছি, সন্ধ গুণাধারের পুজা 

করিয়াছি, ইহাতে শিশুপালপ্রমুখ রাজগণের ক্ষোভের কারণ কি 

তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; অর্থ্য কি অপাত্রে প্রদত্ত হইয়াছে? 

এই সভার শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিকতর বোগ্য ব্যক্তি আর কে 

আছেন? শ্রীকৃষ্ণ বীরাগ্রগণ্য, তিনি বলবিক্রমে অজেয় ; এই 

রাজম গুলী মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাহার সহিত সংগ্রামে জয্নলাভ 

করিতে পারিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণ জ্কানিগণ-শ্রে্ঠ। ইহার ভ্যাব 

নিথিল বেদবেদাঙ্গবিৎ, ধর্মের নিগৃঁঢ় তত্বদশী অপর কেহই নাই; 

এই মহাপুরুষ ধন্মুপথপ্রদর্শক এবং ধম্মনিয়ন্তা;) আমি সেই 

ভান-গরীয়ান, ধার্িক শ্রেষ্ঠ, অনিন্দ্যচগিত্র, বিশালজদয় কৃষ্ণের 

পুজ। করিয়াছি । জগতীতগে ইহার ন্তায় কীণ্ডিমান আর কে 

* ইহার কীপ্তি ভুবন-বিশ্রুত। বাস্থদেব একাধারে খর 

- ও নৃপতি। যে সমুদয় সদ্গুণের একটা মাত্র 



পাগুব-চরিত। ৭১ 

থাকিলেও লোকে ভূমগ্ুঞে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে, একমাত্র 

নীকষে সে সমস্ত গুণাবলী সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এই জন্তাই 

আমি অশেষ কীর্ডিমান্, অজেয়, সর্বগুণাধার, ধর্মমার্গ-প্রদর্শক 

শ্রীকুষ্ণকে পূজ। করিয়াছি; এই জন্যই আমি হৃ্যযতুল্য তেজস্ী, 
চন্ত্রতুল্য প্রিয়দর্শন, সুমেরু তুল্য মহীয়ান্ এই মহাতআর পূজ। 
করিয়াছি । হে ভূপালবৃন্দ, ইহাতে আপনাদিগের ক্ষুব্ধ হওয়া 

অনুচিত। হে শিশুপাল, যদি শ্রীকৃষ্ণের পুজা তোমার অভিমত না 

হয়, তোমার যাহ] ইচ্ছা! করিতে পার, শ্রীরুষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত ।” 

ভীষ্ষের বাক শিশুপালের চৈতন্য হইল ন! তিনি ক্রোধে অন্ধ 

হইয়৷ পুনরায় ভীম্প্রমুখ পাগুবগণকে এবং সভাসীন শ্রীকৃষ্চকে 

অতি কুৎসিত বাক্যে অবমাননা করিতে লাগিল। শ্রকুষ্ণ নীরব 
হইয়! রহিলেন, নীরবে শক্রকে ক্ষম! করিলেন; কিন্তু মধ্যম পাগুব 

ভীমসেন শিশুপালকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তীম্ম 

তাহাকে নিবারণ করিয়া! কহিলেন-_'রীকৃষ্ণের যাহা করণীয় তাহা 
তিনি করিবেন, আমাদের তাহাতে হস্তক্ষেপ কর] উচিত নহে ।” 

ভাক্ম স্বয়ং শিশ্তপালের কটুক্তির উত্তর দিলেন না। ক্রমে 

শ্রুষ্ণদ্বেষী পাপপরায়ণ শিশুপাল চালিত রাজগণ ব্যাত' ক্ষ 

সাগর-তুল্য মৃত্তি ধারণ করিল। 

অবশেষে শিশুপাল বলদর্পিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ 

আহ্বান করিলেন । শিশুপালচালিত রাঞ্গণও. ৃ 

পশাগুব্গণ 



৭২ পাঙব-চরিত। 

পোষকতা করিলেন। তখন পুরুযৌন্তম শ্রীকঞ্চ সেই রাজ 

বিদ্রোহের নেতা শিশুপালকে দণ্ডিত করিয়া, ষজ্ঞবিপ্ব নিবারণো- 

দেশে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং 

ক্ষণকাল মধ্যেই শস্্সম্পাতে শিশুপালের 

শিরশ্ছেদন করিলেন । নায়কের তথাবিধ পরিণাম দর্শন করিয়। 

টরুঞ্ণ-বিছ্বেষী ক্রোধোন্মন্ত রাজগণ ভীত, কাতর ও হতবীধা 
হইয়| সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইবূপে যজ্জ-বিপ্ 

নিবারিত হইলে যজ্ঞ পরিসমাপিত হইল। সমাগত সমগ 

রাজন্যগণ যজ্তঞশেষে যুধিষ্টিরকে সমাটরূপে স্বীকার করিয়া নন 

রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। 

য্তান্তে সানচর কৌরবগণ হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন। 

শরীক ও যুধিটিরাদি পাওবগণকে সাদর সম্ভীষণ পূর্ববক পিতৃত্বসা 

কুন্ঠীকে প্রণাম করিয়া! এবং দেবী দ্রৌপদী ও স্ভদ্রাকে মধুর 

বচনে পরিতৃপ্ত করিয়! দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। 

করুপ্রবীরগণ সকলেই পাগবগণের বিনয়াি মহিমার কীর্ভুন 
করিতে করিতে প্রন্তান করিলেন! ঘৃিঠির বভুর্লেশসাধা 

রাজনুয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক কুরুকুলের 

যশোবদ্ধক,পরম মহিমান্থিত, সমাট পদবী লাভ 

করিয়াছেন, উহাতে সকলেই স্বখী হইলেন ; 
' পাগুবগ্লীকাতর দর্য্যোধনের চিন্তগ্লানির মীম! রহিল না। 

শিশ্পাল বধ। 

্রযোধনের 

মনোবেদনা 



পাগডব-চরিত। পশু 

তিনি পাগুবগণের স্থৃখৈশ্ব্্য মন্ধিমা এবং পাঁওবসথা যছুপতি 

শ্রীরুষ্ণের সর্ধপ্রমাথী বীর্য্যবন্তার বিষয় যতই, চিস্তা করিতে 

লাগিলেন, ততই তাহার হৃদয় ঈর্ষা, ক্ষোভ ও বিষাদে জর্জরিত 

হইয়া উঠিল। অবশেষে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, 

যেরূপে পারি পাগুবগণের ব্াজ্যহরণ করিব, নচেৎ এই 
অকিঞ্চিংকর জীবন পরিত্যাগ করিব । 

তিনি সর্ধপ্রথমে স্বীয় মাতুল শকুনির.নিকট মনোবেদনা 

ব্যক্ত করিলেন। শকুনি প্রথমে তাহাকে হিতোপদেশ প্রদানে 

শান্ত কবিতে চেষ্টা করিলেন,_ কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হুইল 

না। অবশেষে দুর্য্যোধন তাহার কুটিল হৃদয়োপযোগী কুটিলমন্ত্রণ! 

প্রাপ্ত হইলেন। শকুনি সব্বলোক-ভয়াবহ সর্বনাশকর দূত 

ক্রীড়ার প্রস্তাব করিয়।৷ কহিলেন, “যুধিষ্টির অক্ষত্রীড়ায় অনভিজ্ঞ 

অথচ অতান্ত অক্ষক্রীড়া-প্রিয় ; তাহাকে আমার সহিত ক্রীড়ার 

নিয়োজিত করিতে পারিলে, আমি পণে তাহার সর্বস্ব অপহরণ 

করিয়া! তোমায় প্রদান করিতে পাবি ঃ এক্ষণে তোমার পিতার 

অনুমতি গ্রহণ কর।” 

শকুনির গ্রন্তাব শ্রবণে কুটিলমতি হূর্য্যোধনের হৃদয় 

আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল; তিনি অনতিবিলম্বে পিতৃসমীপে 

উপস্থিত হইয়! আত্মননোবে'না ব্যক্ত করিলেন। পিতার 

মনোহরণ জন্ত জলন্তভাষায় ইন্ত্রনগরী সদৃশ ইন্্প্রস্থেল 
৭ 
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এবং রত্বথচিত হিমাচল-শেখর'সদৃশ মৃয়নির্মিত ভুবন-ভূষণ সভা. 

ভবনের অনুপম শোভা বর্ণন করিলেন। সে কাহিনী শ্রবণ 

করিতে করিতে ধৃতরাষ্্ট বিশ্মিত ও রোমাঞ্চিত হইলেন। 

তখন হুষ্টমতি ছুর্যোধন অতি করুণবচনে বাজন্থয় যজ্জে 

যেরূপে পাগ্ুববিজিত রাজন্টগণ নান রত্বভার, অসংখ্য 

গজ বাজী ছাঁগ মেষ উষ্টাদি, অগণ্য রথ পদাতি সাদী নিষাদী 

দাস দাসী প্রভৃতি উপহার লইয়া যজ্ঞশালার তোরণে তোরণে 

উপস্থিত হইয়াছিলেন, যেরূপে নান। মুগ পক্ষী কার্পাস বস্ত্র 

রাঙ্কব কম্বল ছত্র চামরাদি উপহার দ্রব্যে ষুধিষ্টিরের রাজধানী 

পুরণ হইয়াছিল, ষেরূপে সমবেত রাজগণমধ্যে অজেয়-ত্রাতৃগণ- 

পারবৃত শ্রীরুষ্ণ-সনাথ ষুধিষ্টির, তারাগণমগ্ডিত চন্ত্রমার স্তায় 

ত রাজাসনে সম্াটরূপে সমাসীন ছিলেন, তৎসমুদায় প্রশ্ন 

পুঙ্ঘরূপে বণন করিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে ঈর্ষা ও শোক 

উদ্দীপিত করিয়া দিলেন। পরে তাহাকে বিচলিত প্রায় দশন 

করিয়া পাপমতি ছূর্য্যোধন অশ্রপূর্ণনয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ 

করিতে করিতে কহিলেন--“তাত, এ সমস্ত সহ হয়, কিন্তু যখন 

আমি সভাতলে স্কটিকময় প্রাজণত্রমে স্বচ্ছতোয় কৃত্রিম সরোবর- 

জলে পতিত হই, আবার সরোবরভ্রমে স্কটিকনির্ষিত সরোবর- 

স্ীপে পরিধেয় উত্তোলন করি, তখন মদগর্বিত ভীম 

শায় যে উচ্চ হাস্ত করিয়াছিল, তাহা আমার ভয়ে 



পাওব-চরিত । ণ€ 
কি 

বিষদিদ্ধ শল্যের স্তায্স প্রোথিত রহিয়্াছে। আপনি দ্যৃত প্রস্তাবে 

অনুমোদন করুন; নচেৎ আমি নিশ্চয়ই এই, দুর্বহ জীবন 

পরিত্যাগ করিব ।”” 

পু্ের কাতরোক্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় বিচলিত হইল, পাণডব- 

গণের খশ্বর্্য-গরিম। শ্রবণ করিয়! তাঁহার চিত্তে দারণ ক্ষোভ 

উপস্থিত হইল। তিনি বিষগ্চিত্তে সবিশেষ 
চিন্তা করিয়াও কর্তব্যাবধারণ করিতে ন! 

পারিয়! অবশেষে নীতিজ্ঞ বিছুরকে আহ্বান পূর্বক পরামর্শ 

জিজ্ঞাসা করিলেন । বিছুর ধর্ধান্মোদিত উত্তর প্রদানপুরঃসর, 

অক্ষক্রীড়ার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনভিমতি প্রকাশ করিলেন। 

বিঢরের পরামর্শে ধৃতরাপ্্র পুত্রকে নিবারণ. করিতে বিস্তর 

প্রয়ান পাইলেন, কিন্তু সে প্রয়াস পর্বতপ্রমাণ অনলে 

গণ্ডষমাত্র বারি নিক্ষেপের ন্যায় বৃথা "হইল। দূর্য্যোধন 

নির্বন্ধাতিশয় সহকারে পুনঃ পুনঃ কাতরকণ্ঠে পিতাকে কহিতে 

লাগিপেন, “হয় আপনি দৃাৃত-প্রস্তাবে স্বীকৃত হউন, নচেৎ 
আমি আত্মহত্যা করিব।” অবশেষে ধৃতরাষ্্র পুত্রের উদ্বে- 

জনায় এবং স্বীয় উদ্ধামলোভহেতু অগত্যা দ্যুতে অনুজ্ঞা দান 
করিলেন। অনন্তর বিছুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে আগ্ুগতি অশ্ব 

আরোহণপূর্বক ইন্ত্রপ্রস্থে গমন করিয়া পাওবগণকে ধতরাষ্ট্- 

প্রমুখ কৌরবগণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পাখবগণ 

দ্যুতকল্পনা। 



৭৬ পাগুব-চরিত। 

সাতিশয় চিস্তিত হইলেন। ' বিছ্ুবু ষুধিষ্টিরকে অঙ্ষত্রীড়ায় 
অস্বীকার করিতে উপদেশ দিলেন। কিস্ত যুধিষ্ঠির চিন্তা করিয়। 
কহিলেন--“তাত, আমি কোন বিষয়ে আহ্ত হইয়া এ পর্যস্ত 
কখনও অস্বীকার করি নাই, আজিও আমি আহত হইয়া বিমুখ 

হইব না,__ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে; চলুন আপনার 

অন্ুগমন করিতেছি, দৈব অনুল্জ্বনীয় » অনন্তর পাওবগণ 

সপরিবারে রথারোহ্ণপূর্বক হস্তিনানগরে গমন করিলেন । 

তথায় উপস্থিত হইয়। একদিবস মাত্র আনন্দে অতিবাহিত 

করিলেন। সেই দিন পাওবগণের এবং সমগ্র ভারতবর্ষের 

স্থখের শেষ দিন। তৎপরে যে তিমিরময়ী রজনী আগমন 

করিল, তাহার করাল গভে ভারতের সুখ, আশা, শব, 

সৌন্দর্য, জ্ঞান, বিদ্য1, ভক্তি, বিলাস, শিল্প উন্নতি সমস্তই 

তিরোহিত হইল; সহন্র সহস্র বংসর অতীত হইল, তথাপি আর 

সে সকল পুনরাবিভূতি হইল না । 

রজনী প্রভাত হইলে বিশাল সভাতলে জক্ষত্রীড়ার স্থান 

'নির্দিষ্ট হইল। ধৃতরাষ্ত্রের অনুমতিক্রমে শকুনির প্ররোচনা 

মহারাজ যুরধিষ্টির সেই দারুণ অনর্থকর দৃযৃতক্রীড়ার্থ প্রস্তুত 
হইলেন। ভীর্ঘ, দ্রোণ, বিছ্রর, কূপাদি পাওবগণের শুভাখিগণ 

স্তম্তিত হইয়া! রহিলেন। 

ক্ষবক্রীড়া আরম্ভ হইল; প্রতিবারেই ষুধিষ্টির পণে পরাজিত 
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হইভে লাগিলেন। খুধিষ্ট্টিরর অবিচ্ছিন্ন পরাজয় এবং বিষম 

ক্রীড়াসক্তি দর্শন করিয়া ভনিষ্যদর্শী মহাত্মা! 

বিদুর অত্যন্ত অধীর হইয়া, বৃতরাষ্ট্রকে 

সানুনয়ে কহিলেন--“মহারাজ, অবিলম্বে এই দ্যুতক্রীড়া নিবারণ 

করুন, শকুনিকে স্বরাজ্য গমনে আদেশ দ্রিউন এবং দ্যুত প্রবর্তক 

পাপাশক় ছুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া বিপুল কুরুবংশ রক্ষ। 

করুন; নচেৎ দূযুতজনিত স্থদারুণ বিগ্রহে কুরুবংশ নিঃশেবে 

বিধ্বন্ত হইয়! যাইবে ।” কিন্ত কে তখন নেই হিতোপদেশ বাক্যে 

কর্ণপাত করে ? জরগর্বিত লুদ্ধ মোহিত ধরার অথবা দ্ষ্রো- 

ধনের হৃদয়ে তখন মে আপাত-কঠোর কিন্তু পরিণাম-মধুর 

হিতবচন পরম্পরা স্থান পাইল না। ভীম্ম ড্রোণাঁদি নীরব হইয়া 

রহিলেন ! নট 

মক্ষক্রীড়ার নিবুত্তি হইল না; যুদ্ধ প্রতারিত যুধিষ্ঠিরের 

চৈতন্য হইল না; অনৃষ্ট অলজ্ঘা এবং জোষ্ঠ ভ্রাতার কান্যকলাপ 

অবিচারণীয় বোধে ভীমাজ্জুনাদি ভ্রাতগণও তাহাকে বাধামাত্র 

প্রদান করিলেন ন।। ক্রমে বুধিষ্ঠির সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন ; 

তাহার ধনরত্ব, রথ, বাজী, হম্তী, সেনা, বিশাল রাজ্য এবং রাজ্যন্থ 

তাবৎ বস্তই দূযতে অপহৃত হইলঃ পরে স্বয়ং. ভ্রাতৃচতুষ্টশ 
ও দ্রৌপদী এই ছয় জন মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। অনস্তর 

ধুধিষ্টির একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে এবং আপনাকে পণ-মুখে 

অক্ষক্রীড়ারস্ত | 
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অর্পণ করিলেন; শকুনি, অৃক্ষনিক্ষেপ মাত্র জয়লাভ করিল। 

কৌরবগণের আনন্দ-নিনাদে সভাস্থল আকুল হইয়া! উঠিল; 
অবশেষে পাপমতি শকুনি বিজ্রপপূর্ণ বচনে যুধিষ্টিরকে 

কহিল, রাজন, কৃষ্ণা এখনও অপরাঞ্জিতা রহিয়াছেন, 

গইবার তাহাকে পণ রীখিয়া তুমি আপনাদিগকে মুক্ত কর।” 

মোহান্িত যুধিষ্ঠির তাহাতেই স্বীরুত হইয়! প্রিয় দর্নিতাকে 

পণে রক্ষা করিলেন । হায়, তাহার ফলও অতি বিষময় হইল; 

ত্রাআা কপট অক্ষনিপুণ শকুনি এবারও 

তাহাকে অনায়াসে পরাঙ্জিত করিল । তান্দশনে 

ভীম্ম দ্রোগ বিদুরাদি অতিমাত্র অধীর হইয়। 

করতল-লগ্ন-কপোলে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। অন্ধরাজ 

ধৃতরাষ্ত্র “কাহার জয় হইল, কাহার জয় হইল'” বলিম্কা আনন্দ 

গ্রকাশ করিতে লাগিলেন ; ছূর্য্যোধন, ছুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ 

প্রভৃতির আনন্দের আর সীম! রহিল না। পাগুবগণ দুত্তপণে 

ভার্ধযার সহিত বিজিত হইয়! কৌরবগণের দাসত্বে বদ্ধ হইয়াছেন 
এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া! কুস্তী গান্ধারী প্রমুখ পুরমহিলাগণ অত্যন্ত 

বাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন; কৌরব কামিনীগণের 

ছঘয়ে, পাণডবগণের প্রতি, ঈর্ষা দ্বেষ স্থান পাইল না; বিশেষতঃ 

গুণবতী কৃষ্ণার জন্য তাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। 
অনন্তর ছুরাত্ম! হুধ্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সর্বসমক্গে 

যুধিষ্ঠিরের 
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আনয়ন করিতে ছুঃশাসনকে আদেশ করিলেন । সেই বীভৎস 

আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল । ঢঃশা" 

সন পুরমধ্যে গমন করিয়া একবন্ত্পরিহিতা, 

রোদনশীলা, বেপমান! দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ পূর্বাক সভাস্কলে 

আনয়ন করিল। সতামধ্যে আনয়ন করিয়া ছুর্যোধনাদি 

কৌরবগণ তাহাকে “দাসী দাসী” বলিয়! নান। কুৎসিত উপহাস 

করিতে লাগিল। দুঃশাসনের নিদারুণ অত্যাচারে প্রকীর্ণকেশা 

মভান্থলে প্রৌপদী। 

স্থলিতাদ্ধবসন। ভ্রপদনন্দিনী এককালে স্বণা লজ্জা ও ক্রোধে 

অভিভূতা হইয়া, দীনকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে সভাসীন তীন্ষ 

দ্রোণ প্রমুখ বধীয়ান্ সভ্যবুন্দকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে 

লাগিলেন, “হে সভাদ্গণ, হে আধ্যগণ, মহারাজ যুধিষ্ঠির 

অগ্রে স্বয়ং বিজিত হইয়! আমাকে পথে রক্ষা করিয়াছিলেন 

কিন! ?” ভীন্মপ্রমুখ সভ্যমগুলী দ্রৌপদীর প্রশ্নের কোন সত্তর 

প্রদান করিতে ন৷ পারিয়া, কিংকতব্যবিমুঢ় হইয়া রহিলেন। 

পাগুবগণ ্রৌপদীর থাবিধ নিগ্রহ দশনে জ্ঞানশূন্ত হইয়। 

অধোবদনে ভূতলে দৃষ্টিসংযোগ পূর্ধক অবস্থান করিতে 

লাগিলেন । 

তখন দুর্য্যোধনান্ুজ সুধীর বিকর্ণ, ভীগ্ষদ্রোণাদি নিরপেক্ষ 

বর্ধীয়ানগণকেও নিরুত্তর দশন করিয়া কহিলেন,_“প্রৌপদী 

কখনই পণ নির্জিতা। নছেন, দ্রৌপদী পাগুবগণের সাধারণ ভার্য্যা) 



৮০ পাঁগব-চরিত। 

একা যুধিষ্ঠির তাহার অর্ধিকারী নহেন। : বিশেষতঃ তিনি 

অগ্রে স্বয়ং পণবিজিত হইয়া পরে দ্রৌপদীকে পণে রক্ষ। করিয়া- 

ছিলেন; বিজিত ব্যক্তির স্বাধীনের উপর 

প্রভৃত্ব বা অধিকার সম্ভবে না; দ্রৌপদীকে 

পণে রক্ষা করাও তাহার অভিপ্রেত ছিল ন1, কপটাচারী শকুনিই 

দ্রৌপদী-পণ প্রস্তাব করিয়াছিল, যুধিষ্টির বিমুঢ়চিত্তে স্বীকৃত 

হইয়াছিলেন মাত্র। অতএব দ্রৌপদী কখনই পণবিজিত৷ নহেন ; 

হে দতাসীন মহোদয়গণ, আপনার! কৃষ্ণতার কাতরোক্তির উত্তর 

প্রদান করুন,__নির্বাক থাকিয়! নিরয়গামী হইবেন না।” 

বিকর্ণের অপুর্ব নিভীকতা দর্শন করিয়া সভাস্থ নকলে 

তাহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক শকুনি ও ছুঃশাসনের নিন্দা 

করিতে লাগিলেন ; তদ্দশনে কর্ণ ক্রোধকম্পিতস্বরে, অতি কঠোর 

বচনে, বিকর্ণকে তিরস্কার করিয়া পাগুবগণের প্রতি নান! 

অবমানকর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন বিছধর 

অবিচলিত সাহসের সহিত বিকর্ণবাক্যের সমর্থন করিয়া কৌরব- 

গণের পণুবৎ ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করিলেন, কিন্তু সকলই 

নিষ্ষল হইল। পশুপ্ররূতি ছুঃশামন দ্রৌপদীনিগ্রহে তখনও 

নিরুত্ত হইল না, অবশেষে সেই নরাধম রোরুয়মানা কষ্থার 

বসনাঞ্চল গ্রহণ পূর্বক বলে আকর্ষণ করিতে লাঁগিল। পাওব- 

প্রীকাতর ছুরাচার হুর্য্যোধন পুর্ব পরুষ বাক্যে উপহাস 

বিকর্ণের নিভীকতা । 
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সহকারে পাওবগণের মন্্পীড়৷ উৎঞ্লাদনপূর্বক তাহাদিগকে পুনঃ 
পুনঃ দাস বলিয়! সম্বোধন করিতে করিতে স্বকীয় উরদেশে কর!- 

থাত পুরঃসর উচ্ৈংস্বরে হাস্ত করিতে লাগিলেন। কর্ণের তীব্র 

হলাহলবৎ বাক্যাবলি এবং শকুনির অস্থয়াপুর্ণ প্রফুল্লত! যেন সভা- 

স্থল দগ্ধ করিতে লাগিল। আর এই মরণাধিক অবমাননা ভীমের 

সহ হইল না। তিনি জকুটিকরালনয়নে বিকটমুর্তি ধারণ 
করিয়া অতি প্রচওস্বরে দেবগণ, পিতৃগণ ও পুজ্যগণের নামে 

শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ভাবী 
পাগুবগণের 

প্রতিজ্ঞ: কৌরবসনরে গদাঘাতে ছুখ্যোধনের উরুভঙ্গ 
করিয়া, মদভরে সমুন্নত তদীয় মস্তক পদাঘাতে 

চূর্ণ করিবেন, দ্রৌপদীর অবমাননাকারী ছুর্মতি ছুংশাসনকে 

রণস্থলে নিপাতিত করিয়৷ তাহার কুটিলতাপুর্ণ হ্বদক় বিদারণ 

পূর্বক তদীয় উত্তপ্ত শোণিত পান করিবেন। ভীমের এই 

লোমহর্ষণ প্রতিজ্ঞা যুগল শ্রবণ করিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। 

অসহযাতনাবশে অর্জুনেরও হৃদর শোকে ও ক্রোধে উদ্বেলিত 

হইল, তিনিও বজ্ঞগন্ভীর স্বরে ভাবী সমরে পরুষভাষী সতপুক্র 

কর্ণের বধসাঁধনে অঙ্গীকার করিলেন, অনস্তর সহদেবও সেই 

কপটদ্যুতকারী শকুনির বিনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । পাওব- 

গণের সেই নুদীরুণ প্রতিঙ্ঞা-নিচয় শ্রবণ করিয়া সভা বিচলিত 

হইল, অতঃপর কৌরবগণ পাওৰগণের অবমাননায় নিরস্ত হইয়। 
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অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহাদের পাশব 

প্রফু্রতায় নিরাশার প্রথম কালিমামর়ী ছায়া নিপতিত হইল। 

কৃষ্ণার করুণ বিলাপে ধৃতরাষ্ট্রের দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি 

দ্রৌপদীকে অভয় দান করিয়া অভিলধিত বরগ্রহণে অনুরোধ 
করিলেন । যশম্িনী দ্রৌপদী স্বামিগণের 

দীন কাতর অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া, 

আপনার সমস্ত হুঃখ সমস্ত যাতন! বিশ্বৃত হইলেন, অবমানজনিত 

রোযোচ্ছসিত হৃদয়ে করুণার তরঙ্গ উঠিল। ধূতরাষ্ট্র সমীপে 
এই বর প্রার্থনা করিলেন, “আমার পণবিজিত স্বামীগণ সশস্ত্র, 

সরথ দাসত্ব মুক্ত হউন, আমার পুক্রগণ যেন দাসতনয় বলিয়া 

অভিহিত না হয়।” ধূৃতরাষ্্র অবিলম্বে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ 

করিলেন। এইরূপে দ্রৌপদীর গুণে পাগুবগণ দাসত্ব-মুক্ত হুই- 

লেন । ধৃতরাষ্ট অন্য বর প্রদানে উদ্ভত হইলে, দ্রৌপদী বরগ্রহথে 

অস্বীকৃত হইয়। বিনস্রবচনে কহিলেন,_-“তাত, অধিক আকাজঙ্ঞা 

অনুচিত ।” অনন্তর পাওবগণ হর্ষবিষাদে ধৃতরা্ীদি গুরুজনকে 

অভিবাদন করিয়! রথারোহণে ইন্ত্রপ্রস্থে গমন করিলেন। কিন্তু 

তাহার! প্রস্থান করিতে না করিতে আবার কৌরবকুল-পাংশনগণ 

ধতরাষ্ট্রের কর্ণে কুমন্ত্রণাবিষ ঢালিয়া দিল; আবার ধৃতরাষ্ট্রের 

আদেশে পাগবগণ অর্ধপথ হইতে সমাহৃত হইলেন । পুনরায় দূত- 

প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং পুনরায় যুধিত্টিরও তাহাতে স্বীকৃত 

ধৃতরাষ্ট্রের বরদান। 



পাওব-চরিত। 

হইলেন। এইবার নির্ধারিত হইল যে, ছূর্যেযাধনপক্ষ পরাঙ্জি 

হইলে ুর্য্যোধনকে রাজ্যত্যাগ ও অজিন ধার' 

পূর্বক দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিতে হইত 
এবং তত্পরে এক বৎসর কোন জনাকীর্ণ জনপদে অজ্ঞাত 

বাস করিতে হইবে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হুইবা; 

পুর্বে যদি তাহারা পরিজ্ঞাত হয়েন, তাহ! হইলে পুনরায় দ্বাদ" 

বৎনর বমবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে । যুধিষ্ঠি 

পরাজিত হইলে তীহাকেও অন্ুজগণ ও দ্রৌপদীর সহিত উত্ত 

নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাদে কালযাপন করিতে হইবে 

পরাজিত পক্ষ নির্ধিদে বনবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিহে 

রাজ্যার্দ এবং পঞ্চনদ প্রদেশ প্রাপ্ত হইবেন। যুধিষ্ঠির এই ভীষ 

পণে স্বীকৃত হইয়৷ পুনরায় দাতত্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন এব 
আবার পরাজিত হইয়া! রাজবেশ পরিত্যাগ এবং অজিন পরিধান 

পূর্বক অন্থুজগণ ও কৃষ্ণার সহিত বনবাম গমনে কৃতসংকল্প 

হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ, ভীক্ষ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুজনকে 
প্রণাম করিয়া! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায়, মহাত্মা! 

বিছুরের প্রার্থনামতে তাহার হস্তেই কুত্তীদেবীর রক্ষা ভার 

অর্পণ করিয়া, গলদশ্রুনয়না, রোরুদ্যমানা মাতার চরণে প্রণাম 

করিয়া তাহাকে বীরোচিত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়! মধুর তেজো- 

গর্ভ বচনে প্রবোধ দিয়া অরণ্য প্রস্থানোন্থখ হইলেন। মাতার 

পুন:দাত। 
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মাশীর্বচনে পাগুবগণের হৃদয়ে বলসঞ্চার হইল, উৎসাহে 

তাহাদের শু হৃদয় মুকুলিতপ্রায় হইল'। তাহার পর দ্রুপদ- 

নন্দিনী কৃষ্ণা বাপ্পবারিপূর্ণলোচনে শ্বশী কুস্তীদেবীর চরণে 

বিদায়ের জন্ত গ্রণত হইলেন । 

কৃম্তী দেবী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শোকে বিদীর্ণহদয়। 
হইয়াও পাগুবগণের অন্ুগামিনী হইতে উপদেশ দিয়! কহি- 

লেন--“যাও মা, পাগুবকুলের কুলবধু, পতি-, 

গণের সহচারিণী হও, পতিগণের স্থুখই তোমার 

নুখ, পতিগণের ছঃখই তোমার দুঃখ । যাও 

সতত একান্তমনে পতিসেবাপরায়ণা ও পতিশুভাভিলাবিণী হইয়| 

বাস করিও; স্বপ্নেও যেন তোমার জদয়মধ্যে পতিগণের অপ্রিয়. 

চরণের কল্পনা স্থান ন1! পাঁয়। যাঁও গুণবতি, আবার ত্রয়োদশ 

বৎসর পরে আমার পুভ্রগণ সহ তোমার বদনারবিন্দ দর্শন করিয়। 

আমার এ হৃদয়বেদন! বিদুরিত করিব ।» 

অনন্তর পাঁগুবগণ গান্ধারী প্রভৃতি পুরনারীগণকে প্রণাম 

করিয়া বনগমনোঁদ্দেশে বহির্গত হইুলন। পুরোহিত ধোঁম্য শুভ 

মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গমন করিতে 

লাগিলেন, তাহার পশ্চাদ্্ভাগে বিভ্রান্তচিন্তে 

মত্তমাতঙ্গসদৃশ পঞ্চ পাগ্ডব-ততৎপশ্চাতে 

বিকীর্ণকৃস্তলা রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী। চতুর্দিকে পৌর ও 

দ্রৌপদীর 

প্রতি কৃত্তী 

পাঞ্ুবগণের 

বনগমন। 
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জানপদবর্থের হাহাকার ধ্বনি গগনতল বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত 

হইল। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাঁওব তেজঃপুপ্ কলেবর ধৌম্যের 
অনুগামী হইয়া বন-প্রস্থান করিলেন ; বোধ হইল যেন প্রদীপ্ত 
গ্রহপঞ্চক মার্তগ্ডের অনুগামী হইতেছে,--পশ্চান্ডাগে প্রথরোজ্জ্ল- 
কিরণ করাল ধূমকেতু ! 



তৃতীয় অধ্যায়। 
পাগুবগণের বনবাসে অবস্থিতি--ছুর্যোধনের 

ঘোষযাত্রা-_গন্ধর্ববযুদ্ধ--পরাজয়-_ 

মোচন-_যুধিষ্ঠিরের মহত্ব । 

ত্পোকপরিতপ্ত প্রঙ্গাগণকে প্রবোধিত করিরা পাঁগবগণ 

সনপ্রস্তান করিলেন। প্রজাগণ নিবারিত হইলেও কয়েকজন 

সাধুস্থভাব ধর্দপরায়ণ ব্রাঙ্গণ কোন মতেই পাঁওুপুক্রগণের 

সাহচধ্য পরিত্যাগ করিলেন না; তাহার! পাগুবগণের গুণে 

সুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাত্রমে তীহাদিগের সহগামী হইলেন । যুধিষ্টিরের 

অশেষ অনুনরে, বনবাসের প্রভূত ক্লেশ ও বনভূমির অসংখ্য 

বিভীষিকা পর্যালোচনা এবং সম্মুখে দীনত। এবং ভৈক্ষের 

করাল ছায়া দর্শনেও ত্রাহ্মণগণের সঙ্ক্প বিচলিত হইল না। 

তাহারা! একবাক্যে কহিতে লাগিলেন--“মহারাজ যুধিষ্টিঃ 
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মি 

তবদ্বিরহি প্রকৃতিমগডলে অবস্থান করিতে আমাদিগের 

অভিলাষ নাই। আমরা অরণো আপনাদিগের, সহিত একক্র 

বাম করিতে কৃতসঙ্কল্প ভ্ইরাছি। "আমাদের পোষণের জন্য 

মপন।দিগরে চিন্তিত হইতে হইবে না; আমরা স্বোপাজ্জিত 

ভিক্ষান্নে জীবনধাত্র। নিব্বাত করিব। মহাবাক্ত, আপনি 

জিতাস্মা, ঢরাশা-বন্ধবিহীন, ধর্মবিৎ, নির্মংসর. অভিমানশনা, 

সব্বকার্ধে সতত উদ্যোগী, এবং আলম্ত-পরিশুচ ;) আমরা 

ভবাদশ মভাস্মার সঙ্গ কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না) আপন 

আমাদিগের এ প্রাথিত অস্বীকার করিবেন না।” যুধিষ্ঠির 

পাঙ্গণগণকে আর নিবারণ করিবার" চেষ্ঠা কৰিলেন না,-- 

বান্ধণগণ সচ্ছন্দে পাগুবগণের অন্ুগমন করিতে লাগিলেন । 

পাগুবগণ কাম্যক নামক এক পরম রম্ণীয় অরণ্যে বান- 

স্থান নিম্মাণ করিয়া তথায় তাপস ও. ত্রাঙ্মণগণের সহবাসে 

নিরুছেগে ববৎসর অতিবাহিত করিলেন। 

বর্ষায় বনভূমির স্নিগ্ধ শাম গম্ভীর শোভা, 

শরদে বষাবিধোত অবণ্যানীর স্থমধুর হাসা-বিকাশ, হিমানা- 

মঞ্চারে প্রকৃতির নীরস কুটিল দৃশ্ত, বসন্তে ভ্রমর-গুঞ্জিত কুস্মদাম 

সজ্জিত বনমালার কমনীয় কান্তি, নিদাঘে আতপতপ্ত অরণানার 

কঠোর পরিশুঞ্ণ তৃষিভ মু্তি, শন করিতে করিতে কালাতিপাত 

করিতে লাগিলেন। ষড়খতুর আবর্তনের সহিত সুখ-ছুঃথমন 

কামাকবনে বস। 
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মানবজীবনের আবর্তুনের তুলন)। করিয়া পাওবগণের হৃদয়বাথা 

অনেকাংশে উপ্লশমিত হইত। রাজ্যস্্থ নৈশস্বগ্প তুল্য 

অন্তহিত .হইন্নাছে, জীবনশআ্োত: এক্ষণে এক অভিনব পথে 

প্রধাবিত হইতেছে । বহু পরিশ্রমে অজ্জিত বিশাল সাম্রাজা 

অদ্ শতু-হস্তে নিপতিত,_ঢরাসদ কৌরবগণ অধুনাতন তাহার 

অধীশ্বর। সে অসংখ্য হম্ম্য-ছুগ্ব-তোরণ সমন্থিত নগরীনিচয়ের 

পরিবর্তে এক্ষণে অবিচ্ছিন্ন বনরাজী চতুদদিকে নিরাশার রাক্ষস- 

মত্তি পরিগ্রহ করিয়া দগারমান রহিয়াছে । বৈতালিকগণের 

প্রভাতসঙ্গীত এবং গ্তাৰকগণের স্ভিবাদের পরিবর্তে এক্ষণে 

বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীর সুমধুর কুজন, বুগ্ষপত্রে ধীর মন্দ পবনোচ্ছাস, 

এবং ব্রাঙ্গণগণের গভীর বেদগান তাহাদিগের তপ্তিসাধন 

করিত। রাজকাধ্যের পরিবর্তে পাগুবগণ এক্ষণে কাম্যকারণ্যের 

পুণ্যাশ্রমপদে তাপস ও ব্রাঙ্গণগণের সভিত শাস্ত্রালোচনায়, 

অথব! অরণ্যপথে মুগরা-ব্যাপারে সময় অতিবাহিত করিতেন। 

তাহারা সেই শান্ত কাননে শান্তির অন্বেষণ করিতেন, কিন্তু 

অতীতের সুমধুর স্থৃতি এই শোকের দিনে, অমারজনীতে পোর্ণ 

মাসী যামিনীর স্মৃতির ন্যায় তাহাদের হৃদয়পটে সদুদিত হইয়! 

মন্তবব্যথা উৎপাদন করিত। সেই কপটদুৃত, দ্রৌপদীর প্রতি 

তথাবিধ পাশব অত্যাচার, মন্চ্ছেদী বচনাবলী তাহাদের হৃদয়ে 

বিলমধ্যে সর্পের ন্যায় নিরন্তর বিচরণ 'করিত। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ- 
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সাক, পা পদ শট সপ ওপার ক ২ এ 

গণের বিমলিন মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া, মন্ে মর্থে বাথিত হইতেন 

_-েই মুক্তকুস্তলা, বিমলিন বদনা, কাষায়- 
পরিহিতা, ভ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া 

তাহার হৃদয়ে শোকের তরঙ্গ উিত হইত, 

নীরবে তীহার নয়ন যুগল হইতে অক্রধার! প্রবাহিত হইত। 

কৌরবগণের তথাবিধ অত্যাচারে পাগুবকুলবধূ কৃষ্ণার মর্মগ্রস্থি 

প্যান্ত ছিন্ন হইয়াছিল) তাহার কুন্মমন্ুকুমার হৃদয় প্রস্তর তুল্য 

কঠিন হইয়াছিল । কুটারতলে বসিয়া কখন কখন তেজন্মিনী 

দ্রপদনন্দিনী হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া কৌরবগণের অত্যাচারকাহিনী' 

জলদক্ষরে যুধিষ্টিরের সম্মুখে চিত্রিত করিতেন, কৌরবগণের 
পাপলনধ সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়! ভর্ভতাকে তুর্যোধনকৃত অপরাবের 

প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্দীপিত করিতেন, বলিতেন--“মহারাজ. 

তাপস-সহ্বাসে আপনি তাপসতুল্য দাস্ত ও ক্ষমাশীল হইয়াছেন : 

স্মরণ করুন আপনার ক্ষ্রিয়কুলে জন্ম, আপনার বৃত্তি কি 

বন্যেোচিত? সিংহ কি অধুনা শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ? হিমাচল 
কি বাযুবেগে উচ্ছিন্ন হইয়াছে? গ্রহনক্ষত্র কি কক্ষচ্যুত হইয়াছে ? 

কোথ। সে মহিমাময়, পবিত্রতাময়, মঙ্গলময়, গৌরবের নিদানভূমি 

রাজনুয় ! আর কোথ! এই নিরয়ছুঃখতুল্য শৌকজাল! স্বামিন, 

আপনার এ দেবোঁপম শৌধ্্যশালী খিশ্ববিজয়ী ভ্রাতথগণের এ 

বিমলিন দশ। দর্শন করিয়াও কি আপনার হৃদয় ক্ষুব্ধ হয় না! 

ঘুধিষ্টিরের প্রতি 
দৌপদার অনুযোগ 
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আপনি কি একান্ত ক্রোধশুন্ত ?,, কখন কখন কৃষ্ণার শোঁকাকুল 

হৃদয়ে ঈশ্বরের দয়াক়্ অবিশ্বাস জন্মিত, আপনাদিগের হুববস্থা 

এবং কৌরবগণের পরশ্রধ্য চিন্তা করিতে করিতে হবদয় আলোড়িত 

করিক়া! বিষাদের তরঙ্গাবলী উখিত হইত, কহিতেন--"মহারাজ, 

তুমি এ দীনাবস্থা। প্রাপ্ত হইয়াও সতত ধশ্মপথচারী, কিন্ত 
কোথায় তোমার সুখ ? চাহিয়। দেখ ধার্তরাষ্গণ কত স্তথে 

রহিয়াছে ! পাপীর সুখ বিধান করিতেই কি ঈশ্বরের দয়া? 

কে বলে ঈশ্বর দয়াময়, অপক্ষপাত ? নিশ্চয় তিনি নিন্মম, 

বিচারশৃন্ত ও স্বেচ্ছাচারী। কিসের কর্শাফল ? কোন কর্মফলে 

আমাদিগের এ যন্ত্রণা ? পুরুষকারই উন্নতির উপায়। আপনি 

পুরুষকারে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র কাপুরুষের স্াষ্ষ দৈব 

অবলম্বন করিয়! নিশ্চিন্তে কালহরণ করিতেছেন। ইহ 

ক্ষভ্রিয়োচিত নহে। যে ব্যক্তি উপযুক্ত সমরে পুরুষকার 

প্রদর্শনে বিমুখ হয়) কন্দাচ তাহার শ্রেয়োলাভ হুয় না ।» 

দ্রৌপদীর অন্যোগ শ্রবণ করিতে করিতে কোপনস্বতাব 

ভীমেরও হৃদয় উদ্বেলিত হইত$ ভীম শোকাবেগবশতঃ কঠোর 

বচনে যুধিষিরের পৃর্বব কার্যকলাপের সমা- 

লোচম। করিতেন ১; সেই স্থ্দারুণ কপটদৃাত, 

দ্রৌপদীর অবমাননা, হুর্য্যোধনাদির শেলসম উপহাস ম্মরণ 

কৰাইয়া দিতেন; ুর্য্যোধনের সম্পদ এবং আপনাদিগের বিপদ 

ভানকৃত অনুমোগ 
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বর্ণনা! করিয়া, শঠের সহিত সন্ধির অনাবশ্তকতা, পাগবগণের 

প্রতি প্রজা-পুঞ্জের অনুরক্ভি* দূর্য্যোধনের প্রতি বিরক্তি, ইত্যাদির 

উল্লেখ করিয়া সত্বর অরাতিবিনাশে উৎসাহিত করিতেন। 

ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাসের স্থুদীর্খত্ব, মানবজীবনের অস্থায়িত্ব, শক্র 

দমনের ওচিত্য, এবং দ্বাদশ বর্ষান্তে এক বর্ষ অজ্ঞাতবাসের 

অসন্তবত্ব কীর্তন করিতে করিতে শোকে ও ক্রোধে ভীমের 

হৃদয় দগ্ধ হয়া যাইত । 

ুিষ্টির নীরবে প্রিয়তমা দ্রৌপদীর বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেন, 

শীন্তভাবে. ভীমের সে তেজঃপুর্ণ পরুষবাক্য সহ কগিতেন, 

তাহাদের নয়নে অশ্রজল দেখিয়া বিচলিত 

হইতেন না, অকন্মাৎ সমরানল প্রজলিত 

করিতে উপদেশ দিয়া হঠকারিতার পরিচয় 

দিতেন না। সে হৃদয় প্রশান্ত সমুদ্রতুল্য গভীর-তরঙ্গের রেখা: 

পাতবজ্জিত। তিনি ধীরবচনে ক্ষুৰ হৃদয়ে আপনার সমগ্র দোষ 

স্বীকার করিতেন। তিনি যে মোহান্ধ হইয়া দ্যুতক্রীড়ার মত 

হইয়াছিলেন, মোহান্ধ হইয়া পণে. সর্বস্ব হারাইয়া ভ্রাত- 

গণকে এবং দ্রৌপদীকে বিষাদসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন 

তাহ! স্বীকার করিয়! একান্ত অনুতপ্ত হইতেন। কিন্তু তিনি 

অনুতপ্ত হইয়াও ধীরতার সীম! লঙ্ঘন করিতেন না, অতি ধীর- 

গভীরভাবে ধর্মের ও মত্যের মহত্ব বর্ণনা! করিয়া কহিতেন যে, 

যুধিষ্ঠিরের ধারতা 

এবং প্রত্যুপদেশ 
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শত্রুর সহিতও কপটত। ব৷ মিথ্যাচার সর্ব! পরিহর্তব্য, সত্যলঙ্ঘন 
সর্বথা অনুচিত, অধশস্কর এবং দ্বণনর্হ । এই প্রসঙ্গে নিষ্কাম 
ধঙ্দ্ের মহিম। কীর্ভন করিয়। তিনি ভ্রাতগণের মনোমধ্যে কথঞ্চিং 

শান্তিবিধান করিতেন, কহিতেন যে, তিনি ফলাকাজ্জা শূন্য হইয়! 
অবশ্ঠ কর্তব্য কা্য মাত্র সম্পাদ্দন করিতেছেন, তাঁহার বনবাস- 

ব্রত গ্রহণও দে কর্তব্য কার্যের অন্তভৃতি। সেই অমৃতায়মান 
বচনপরম্পর৷ শ্রবণ করিতে করিতে সকলের দাবদদ্ধ হৃদয়ে 

শান্তিবারি প্রক্ষিপ্ত হইত। আবার যখন গ্রীতি গ্রফুল্প হৃদয়ে 

ত্রাহ্গণের হৃদয় নিহিত আশার ক্ষীণ প্রভা উদ্ভাষিত করিয়া 

ত্য্নোদশবর্ষ শেষে সংগ্রামে কৌরবগণকে পরাস্ত করিয়া ধর্ম 

রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিব বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করিতেন, তখন 

ভ্াহারা একাত্ত পুলকিত হুইতেন। আবার বখন স্নিগ্ধগন্ভীর 

বদনে ক্রোধের অন্ুখকর পরিণাম, সহিষ্ণুতার সুমধুর ফল, 

ঈশ্বরের অপার করুণ ও অনন্ত মহিমার বর্ণনা! করিতেন, তথন 

ত্বাহার অমৃতায়মান বচন্পরম্পর শ্রবণে তাহাদের অভিমান ও 

ক্রোধ অন্তহিত হইত। অনন্তর যখন তিনি আপনাদিগের 

তদানীন্তন দীন অসহায় অবস্থার সহিত কৌরবগণের প্রতাপ 

তুলিত করিয়া হঠাৎ কৌরব-সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার অনৌচিত। 
সপ্রমাণ করিতেন, তখন ভীমার্জুনাদি জ্যেষ্ঠের সেই সারগর্ভ 

বাক্যে পরিতৃপ্ত হইতেন। ক্ৃষ্কারও হৃদয়ব্যথ! উপশমিত হইত । 
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ধবীরতার মূর্তিত্বনূপ বুধিঠিরের এ ধীরতার দৃষ্টান্ত হইতে 

আমর! অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। সংসারে আমাদিগকে 

অনেক যাতনা ভোগ করিতে হয়, অনেক নির্যাতন সহ 

করিতে হয়, নান! শক্রর অত্যাচারে জীবন অস্থথকর হইয়৷ 

উঠে; কিস্তু কখনও ধীরতা বিসর্জন দেওয়! উচিত নয়। 

বিবেচন! পরিশৃন্ত হুইয়! প্রিয়জন স্ত্রী পুত্র বা ভ্রাতার পরামর্শ 
অনুসারে ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্বক কাঁধ্য করিলে অনেক সময় 

পরিণামে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে । যুধিষ্ঠির অধীর হন 
নাই, অধীর হইয়া প্রতাপশালী কৌরবগণের সহিত অকম্মাৎ 

সমরাগ্রি গ্রজালিত করেন নাই, শীস্ত ভাবে সময় প্রতীক্ষা 

করিয়াছিলেন মাত্র ঃ তজ্জন্যই তিনি পরিণামে সংসার-সংগ্রামে 

জদ্ী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দ্রৌপদী ও ভীমের উত্তেজনার 

বশীভূত হইয়া কাধ্য করিলে, তিনি ধর্্ববলে বলবান্ হইলেও 

কৌরব-সমরে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। 

একদা! এক ত্রাঙ্ষণ কৌরব সভায় আগমনপূর্ববক ধৃতরাষ্্র 
সমীপে পাওবগণের নিদারুণ ছুরবস্থার সবিশেষ বর্ণনা করিয়া 

অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। হুষ্টমতি 

শকুনি ব্রাহ্মণ মুখে পাণ্ডবগণের বনবাস ছঃখ 

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কর্ণের সহিত ছুর্যোধন সমীপে গমনপূর্বক 

কহিল, “মহারাজ, তুমি মহাবল পরাক্রান্ত পাগুবগণকে প্রব্রাজিত 
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করিয়া নিঃসপত্ব হইয়াছ। এক্ষণে সকল ভূপালই তোমাকে 
করপ্রদান করিতেছেন। আমরা পূর্বে ইন্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্টিরের 

যেরূপ সমুদ্ধি দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমারও তদ্রপ সমৃদ্ধি 

অবলোকন করিতেছি। এক্ষণে পাওবগণ রাজাচ্যুত শ্রীত্্ 

এবং নিঃসহায় ; শুনিলাম তাহার! বনবাসী ব্রাঙ্গণগণের সহিত 

দ্বৈতবনে এক সরোবর-সন্িধানে বাস করিতেছে । অতএব তুমি 

প্রচণ্ড দ্রিবাকরের স্তায় তেজঃ প্রভাবে তাহাদিগকে সমধিক সস্তৃপ্ত 

করিবার জন্য পরম শ্রীসম্পনন হইয়া তথায় গমন পূর্বক তাহাদের 

ছ'খ সন্দর্শন করিয়া আমাদের স্থখের বৃদ্ধি সাধন কর । পুত্র, ধন 

ও রাঁজ্যলাভ করিলে যাদৃশ গ্রীতিলাভ হয় শক্রদিগের ছুঃখদর্শনে 

তদপেক্ষা সমধিক গ্রীতিলাভ হুইয়া থাকে | 

রাজা দূর্যোধন পাগবগণের ছুঃখবার্তা শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট 

হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দীনের স্তায় কহিতে লাগিলেন, “মাতুল 

মহাশয়, আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদায় আমারও 

হৃদয়ে জাগরূক আছে, কিন্তু এ বিষয়ে পিতা সম্মতি প্রদান 

করিবেন না। কৃষ্ণানমবেত পাগ্ডবগণকে অরণ্যানী মধ্যে বিষম 

রেশ ভোগ করিতে দেখিবার জন্থ আমার ইচ্ছা সাতিশয় বলবতী 

হইয়া উঠিল। প্াগুবগণকে বকলাজিনধারী দর্শন করিলে 

'আমার যেরূপ সুধী হইবার সম্ভাবনা, বোধ করি, সসাগরা 

ধরার একাধিপত্য লাভ করিলেও আমার তাদৃশ আহ্লাদ জন্মিবে 
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না। অতএব যাহাতে এ বিষয়ে মহারাজের অনুমতি লাভ করিতে 

পারি, আপনি এবং প্রিয় মিত্র অঙ্গাধিপতি কর্ণ, তাহার উপায় 

বিধান করুন|”, 

রজনী প্রভাত হইলে কর্ণ ও শকুনি, দুর্যোধনের সমীপে 

আগমন পুর্বক সহীন্তবদনে কহিলেন, “মহারাজ উপায় স্থিবীকৃত 

হইয়াছে, শ্রবণ করুন। দ্বৈতবনে যে সমস্ত আভীর-পল্লী আছে 
তত্সমদায়ের তত্বাবধান করা আপনার অবশ্যকর্ডব্য, অতএব 

এবিষয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সন্মতি-লাভ করা তাদৃশ কঠিন 

হইবে না। আমর! ঘোষধাত্রাচ্ছলে তথায় গমন করিয়। পাগুব- 

গণের মন্মবেদন। উৎপাদন করিব ।” এই পরামর্শ শ্রবণ করিয়। 

দুম্যোধন সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর শকুনি ও কর্ণ 

পতরাষ্ট্রের অনুমতি লাভের আশায় তাহার সমীপে গমন পূর্বক 
কহিলেন, «কৌরবরাঁজ! ঘোঁষপল্লী অতি রমণীয় স্থানে 

সন্গিবেশিত আছে; গোবৎসদিগের বয়ংক্রম বর্ণ ও সংখ্যানদি 

নিরপক অঙ্ক প্রদান করিবারও উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে 

এবং আপনার পুত্র ছুর্্যোধনেরও সাঁতিশয় মৃগয়াভিলাষ 

জন্মিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে তিনি আপনার অনুমতি প্রার্থনা 

করিতেছেন ।% 

ধৃতরাষ্র কহিলেন,“মুগয়। উত্তম বটে এবং ধেন্ুগণের পর্যবেক্ষণ 

করাও নিতান্ত আবশ্বক, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি 
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শুনিয়াছি,__-পাগুবগণ ঘোষপল্লীর নিকটে অবস্থান করিতেছেন, 

অতঞঘ আমি তথায় তোমাদিগকে গমন করিবার অনুমতি 

প্রদান করিতে পারিতেছি না, পাওবের|! সকলেই অসামান্ত 

প্রভাবসম্পন্ন এবং মহারথ, তোমরা! কেবল কপটতাচরণ পূর্বক 

তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া! নির্বাসিত করিয়াছ। যুধিষ্ঠির 

পরম ধার্শিক, তিনি সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেও করিতে 

পারেন, কিন্ত অপর চারি ভ্রাতা তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ন!। 

তোমর। হিতাহিত বিবেচনাবিমুড় ও অতিশয় গর্বিত 7; তথায় 

গমন পূর্ব্বক পাগুবগণের কিছুমাত্র অপকার করিলেই তাহারা 
অমর্ষ প্রদীপ্ত হইয়া! তোমার্দিগকে অস্ত্রানলে ভন্দ্ীভূত করিবেন; 

অথব! “যদি তোমর। সংখ্যাধিক্যবশতঃ কোনক্রমে তাহাদিগকে 

পরাভূত করিতে পার তাহা হইলেও নিতান্ত অতদ্রত! প্রকাশ 

পাইবে । আর তাহাও সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাঁহাদের 

পরাত্রমের বিষয় আমি স্বিশেষ অবগত আছি; তাহারা 

অপরাজেয় |* 

শকুনি কহিলেন, “মহারাজ যুধিষ্ঠির পরম ধার্টিক। তিনি 
কদাচ সত্যপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না। তাহার অন্গুজগণও 

ধন্দ্রপরায়ণ এবং তাহার নিতাস্ত বশীভূত । তাহার! প্রতিজ্ঞাতঙ্গ 

ভয়ে কদাচ আমাদিগের সহিত বিবাদ করিবেন না। আর 

আমর! তথায় কেবলমাত্র মৃগয়াভিলাষে এবং আভীর-পন্লী 



পাগুব-চরিত | ৬খ 

পরিদর্শনার্থ গমন করিতেছি । পাগুবগণের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে ব! তাহাদের প্রতি কোনব্ূপ অত্যাচার করিতে আমাদের 

অগুমাত্র বাসনা নাই। অতএব তাহারা আমাদিগের সহিত 

কেনই বা বিরোধে প্রবৃত্ত হইবেন ।” 

শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্্ী নিতাস্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক 

অমাত্যগণের সহিত ছুধ্যোধনকে দ্বৈতবনগমনে অনুমতি প্রদান 

করিলেন । অন্থুমতিপ্রাপ্তি মাত্র বিশাল সৈন্য সহ কৌরবগণ 

পাঁওবাধিষ্িত কাঁননে প্রবেশ করিলেন । সৈম্তগণের কোলাহলে 

এবং যথেচ্ছ বিচরণে সেই শান্ত অরণ্যানী শান্তিশ্ন্ত ও 

বিধ্বস্তপ্রায় হইল। কৌরবগণের ছূর্ভাগ্যবশতঃ সেই স্থান 

পূর্বেই গন্ববর্বজাতীয় পুরুষগণ-কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। 
এক্ষণে কৌরবগণ সেই স্থান অধিকার করিতে আসিলে 

পরাক্রান্ত গন্ধবর্বগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
শৌধ্যশালী গন্ধর্বাধিপতি চিত্রসেনের সহিত 

০১০ যুদ্ধে কর্ণ, ডঃশামন, শকুনি প্রভৃতি বীরগণ 

স্বপ্নকাঁল মধ্যে পরাজিত হুইয়া অবশেষে রণশ্রাপ্ত ও প্রাণভয়ে 

পলায়ন করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবকামিনীগণ আতঙ্কে 

কোলাহল করিয়া উঠিল। ছুর্য্যোধন ক্ষোভে রোষে ও স্বণায় 

উন্মত্ববৎ হইয়! জীবনাশা! পরিত্যাগ পূর্বক গন্ধ সহ যুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন। চিন্রসেন তীাহাকেও পরাজিত করিল! স্ত্রীগণের 
টা 



৯৮ পাগুব-চরিত । 

সহিত বন্ধন পুর্বক কাম্যককানন হইতে প্রস্থান করিলেন 

তাহারা গন্ধর্ব, হস্তে পতিত হইলে, তদীয় অমাত্য ও সেনানীগ, 

রণস্থল হইতে পলাক়্নপুর্বক বুধিষ্টির সমীপে উপস্থিত হইয় 

এই বিবাদ বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ন করিলেন। হুর্য্যোধন তাহা 

দিগকে অবমানিত করিতে আসিয়া স্বয়ং অবমানিত, লাঞ্রি 

এবং শক্রহস্তে নিপতিত হইপ্লাছে শ্রবণ করিয়া ভীমার্জুনাট 
ক্ষন্ধ না ভইয়। বরং নিরতিশয় প্রীত হইলেন। ভীম কহিলেন,-- 

“দুৰবাস্্া পাপের উপদুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে 

কণাদি সহচরগণ তাহাকে রক্ষা করুক; গন্ধবর্ব আমাদিগের 

কণ্টকোদ্ধার করিয়াছে, আাঁমরা কি জন্য অনর্থক গন্ধর্বযুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইব ?” কিন্ত ধপিঙ্িরের করুণাপরতন্্ব জদয়ে ভীমের 

এ পাক্য স্থান পাইল নাঃ দে ছদয় মন্তন করিয়া দয়ার উচ্ছাস 

উঠল; ভিনি অতি তেজঃপুণ ভাবায় জ্ঞাতিরক্ষার শ্রেষ্ঠত 

লনা করি! শুরণাগতত ডাতি জার শক্ররও জীবন রক্ষা থে 

কলিয়ের পরম ধন্ম, তাহার উল্লেখ করিয়া, ভীমাঙ্ছুনাদি ভ্রাত- 

গণকে, অবিলঙ্গে গন্ধব-হস্ত ভইতে চর্য্যোধনের বন্দিত্ব-মোচনে 

শাদেশ করিলেন। সে আদেশ অলঙ্ঘ্য ; তখনই 'ভীমাজ্জুনাগি 

দাতচতুুন রণবেশে সজ্জিত হইয়া রথারোহণে প্রস্থান পূর্বক 

গন্ধব্বসৈন্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । ভীমার্জনের বিবিধ অনুনয়েগ 
ন্বব্বরান্ত ছুর্য্যোধন প্রভতিকে ' পরিত্যাগ করিতে অসম্মত 



পাগ্ুব-চবিতভ । ইজ 
৯ পাশ জপ আপ ৪ শশী শী রা, কি 

হইলে, পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল । পাগুব চতৃষ্টায়ের 

প্রচণ্ড আক্রমণে শীঘ্রই সেই সমরবিজয়ী গর্বস্ফীত গন্ধব্বসৈন। 

বিত্রন্ত ও পলায়নপর হইল । বীরবর অর্জন স্বয়ং গন্ধর্র্বরাক্ত 

চিন্রসেনকে পরাজিত করি] চর্যোধনাঁদির উদ্ধার সাধন করি- 

লেন। ছূর্যেযাধন ধর্মরাজ মধিষ্ঠিরের নিকট আনীত হইলে তিনি 

তাহাকে অতি মধুর হিতগর্ভ বচনে প্রবোধিত কবিয়! হস্তিন? গমনে 

অগ্রমতি প্রদান করিলেন । ত্তংকালে মুধিষ্ঠিবের বদন হইতে, 

লাঞ্ছিত হতমান শক্রর প্রতি একটা মাত্রও ড় বা বেদনাকর 

বাক্য নির্গত হইল না। বিপদগ্রস্ত, শরণাগত শক্রকেও কিরূপে 

অন্ত শত্রর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহ যুধিষ্টিরের এই 

পবিত্র আখ্যানে বিশেষ পরিস্ফট হইতেছে । 

তর্য্যোধন আশ্রমপদ ত্যাগ করিয়া ক্ষোভ-জজ্ঞরিত জদয়ে 

হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, তিনি স্বীয় দর্বদ্বিতা, 

অবমানন, ভীমাজ্জনাদিকৃত গন্ধবর্ববিজয়, 
ছুধোধনের ূ _ 
নিকোদে। ও যুধিঠিরের সৌজন্য স্মরণ করিয়া অত্য্ত 

কাতর হইলেন : এবং হন্তিনায় আগমন পূর্বক 

প্রায়োপবেশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ কবিলেন। 

কিন্ত কর্ণ ছুঃশীসন শকুনি প্রভৃতির কুটিল বাকাজালে শ্ই 

তাহার সে নির্কেদ দূর হইল, এবং ক্ষণকালের জন্যও পাওবগণের 

পতি তাঁহার যে শ্রীতি উদ্ভুত হইয়াছিল, তাহা অন্তহিত হইল। 



১০০ পাগুব-চরিত । 
হার্ড, পপ» আপা সর পপ ও পা 

কথিত আছে যে, ইহার পর দিখ্িজয়ে কর্ণ কতৃকি নির্জিত করছ 

রাজ্জগণের অর্থে মহীপতি ু্য্যোধন এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান 

করিয়া সম্যক প্রকারে হৃদয়-ব্যথ! নিবারণ করিয়াছিলেন । 

একদা পাগুবগণ দূরবনে মৃগয়ার্থ গমন করিলে ছুর্্মতি ক্রয়দ্রথ 

পাগুবগণের আশ্রমে আসিয়া দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া পলায়ন 

করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পথিমধ্যেই পাগুবগণ কর্তৃক ধু, 

লাঞ্চিত, এবং পাদাহত হইয়। তিনি দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করিস্না 

শ্গালের নায় প্রাণ লইয়। প্রস্থান করেন। 

অনন্তর দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইয়া আসিলে, পাগুবগণ অন্তান্ত 

তাপস ব্রাহ্মণগণকে স্থমধুর বচনে বিদায় দিয়! ধৌম্যসহ জনহীন- 

কাননে প্রবিষ্ট হইয়া অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। 



চতুর্থ অধ্যায় । 
বিরাট-ভবনে পাগুবগণের অচ্ভ্বাতবাস-_ কীচকবধ-_- 

কৌরবগণের বিরাটের গোধন হরণ-প্রয়াস-_ 

পাগুবগণ কর্তৃক গোধন মোৌচন--পাগুব- 

গণের আত্মপ্রকাশ । 

উ্্ীনহান নিভৃত বনমধ্যে যধিষ্ঠির পত্ঠী ও ভ্রাতগণ জ্ 
সকঠোর অজ্ঞাতবামের মন্তরণায় প্রবৃত্ত 'হইলেন। সুখে ঢঃথে 

দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাত- 
বামের একবর্ষ মাত্র কোথায় কোন্ বেশে 

যাপন করিবেন, এই চিন্তায় তদীয় চির প্রশান্ত 
সাগরতুল্য হৃদয়েও নিরাশার তরঙ্গ উখিত হইল। অবশেষে 
সবিশেষ পর্য্যালোচনাঁর পর রাজন্যগণমধ্যে ধর্ধাত্মা, আশ্রিত, 

প্রতিপালক মত্ন্তরাজ বিরাটের রাজপ্নানীতেই এক বংসর 

অজ্ঞ।তবাসের 

মন্বণ। | 



১০২. পাগুব-চরিত 
৯ পপ শী শি সদা ৮? শক শত শা পালন সা শি শ সপ টি বিপপিপপী আপািপপেীশিিসপিশিসস 

অবস্থান করিতে মানস করিলেন । অনন্তর কে কোন্ বেশে 

তথায় অবস্থান করিবেন, এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, যুধিষ্টির 
স্বয়ং কষ্ক নাম পরিগ্রহ্পূর্বক বিরাটসভায় অক্ষত্রীড়াভিন্ঞ 

ব্রাঙ্গণরূপে এবং ভীম বলত নাম ধারণপূর্ধক রাজকীয় মহানসে 

মললযুদ্ধ বিশারদ স্থপকাররূপে অবস্থান করিবেন ৰলিয়৷ অভিলাষ 

প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃচতুষ্টয় অগ্রিতুল্য প্রতাপশালী 

বীরবর অর্জুনের মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাতিশয় কাতর 

হইলেন। মহাবীর অর্জুন প্রসন্নবদনে যুধিষ্টিরকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন,--“মহারাজ, আমি ক্লীববেশ ধারণ পূর্বক 

প্রকোষ্ঠে বলয়, কর্ণে কুগুল, করে শঙ্খ ও মন্তকে বেণী ধারণ 

করিয়া, রাজপুরে বৃহন্নলা নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিব,_ 

কহিব, “আমি পুর্বে দেবী দ্রৌপদীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম ।” 

আমি নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যা-বিশারদ, স্থতরাং সম্ভবতঃ বিরাট- 

রাজাস্তঃপুরে কন্তাগণের শিক্ষকরূপে নিধুক্ত হইব। ঈশ্বরেচ্ছায় 

এই দ্বণিতবেশে কোনরূপে একবৎসর অতিবাহিত হুইবে 1” 
তদনভ্তর অশ্ববিদ্ভাবিৎ নকুল এবং গোতত্বজ্জ সহদেব মৎস্য-রাজ- 

পুরে গ্রশ্থিক ও তন্ত্রীপাল নামে মতম্তরাজের বাজিরাজি ও খেু- 

দলের রক্ষক ও চিকিৎনকরূপে ছক্মবেশে কালযাপন করিবেন 

বলিয়া মনস্থ করিলেন। অবশেষে ভ্রৌপদীর বিষয় চিন্তা করিয়! 

ষুধিহ্ঠিরের নয়নে অশ্রপাঁত হইল, কছিলেন--“হাঁয় | সহজ সহ 



পাগডব-চরিত । ১০৩ 
দন পপ প্পজাজিউি 

দাবী ধাহার পরিচর্য্যা করিত, সেই হুঃখানর্হা স্ুধোচিতা ভ্রপঈ 

নন্দিনী কাহার পরিচারিক। হইবেন 11” পরমণ্ডণবতী কৃষ্ণা 

স্মিতমধুর বচনে কহিলেন,_“মহারাজ, আমি কেশ-সংস্কার-কুশলা 

সৈরিদ্বী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক বিরাটমহিষী 

নুদেষ্ার সেবায় নিষুক্ত হইব । আপনারা আমার জন্ত কাতর 

হইবেন না, আপনাদিগের নিকটে অবস্থান করিতে পারিব 

ইহাই আমার পরম সুখ 1” দ্রৌপদীর অবিচলিত সুমধুর 

বচনাবলি শ্রবণ করিয়া, পাগুব্গণের হৃদয়ে যেন বিষদিগ্ক শল্য 

বিদ্ধ হইল,--প্রবল বৈরনিধাতনস্পৃহায় মুহূর্ত জন্য তাহাদের 

হৃদয় বিদলিত হুইল । অনন্তর পাগুবগণ পুরোহিত ধোম্যকে 

আমন্ত্রণ পৃব্বক বিদায় প্রার্থন। করিলেন । পাগুবগণের নিত্য 

হিতচিকীধু? স্থুখে ছুঃখে সতত সহগামী, মহাতপা। ধৌম্য, অজ্ঞাত- 

বাসে গমনোগ্ভত পাঁগুবগণকে পরগৃহ-বাসোপযোগী বিনয়, 

শীলতা, সত্যবাদিতা, প্রভৃতক্তি এবং কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে বিবিধ 

কল্যাণকর উপদেশ প্রদান করিলেন। পাগুবগণ ভক্তিভরে 

সাহার চরণে প্রণত হইলেন। মহামতি ধৌম্য তাহাদিগের 

মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করিয়া সন্গেহ আশীর্বাদ প্রয়োগ 

পূর্বক বিদায় দিলেন। পাগ্ুবগণের আদেশে পরিচারকগণ 

ধৌম্যসহ দ্বারাবতী নগরে প্রস্থান করিল। পাগুবগণও অস্ত্রশস্ত্র 

সমন্বিত হইয়া! দ্রৌপদীসহ পাদচারে কালিন্দী নদীর দক্ষিণ 



১০৪ গাওব-চরিত। 

তীরবন্তী অতি দুর্গম আরণ্য পথে মতন্তদেশাভিমুখে গমন 

করিলেন । 

বথাকালে মতস্তরাজ-পুরোপকঠ্ঠে উপনীত হইয়! পাগুবগণ 
আত্মগ্রোপন-বাসনায় স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র বম্ম ও রথধবজাদি এক 

অতুচ্চ শমীবৃক্ষের ছুরারোহ শাখায় দৃঢ়রূপে 

(৬৮৪৮৭ বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং সাধারণের অনু 
রা সন্ষিৎস! নিবারণের জন্য উহাতে প্রকাশ্তভাবে 

এক গলিত শব বন্ধন করিয়া প্রচার করিয়া 

দিলেন যে, তীহারা তাহাদের কুলপ্রগান্থুসারে উহাতে 

অশীতিবর্ষবয়স্কা গতাস্ু জননীকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। 

ততৎপরে ঘৃিষ্ঠির বিপৎকাঁলে ব্যবহারের জন্ত আপনাদিগের 

পঞ্চজনেব জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ংসেন ও জয়ঘল এই পঞ্চ গুপ্র 

নাম কল্পনা! করিয়া, কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে 

পিরাট নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরে উপনীত হুইলে 

তাহাদের অভিলাষ পর্ণ হইল। পাগুবগণ বিরাটরাজভবনে 

স্ব স্ব অভীগ্দিত পদ প্রাপ্ু হইলেন, দ্রৌপদীও সৈরিস্বরূপে 

রাজা গঃপুরে বিরাটমহ্ষীর পরিচর্যায় নিযুক্ত রহিলেন। সসাগরা! 

ধরণীর ঈশ্বর পাঁগুবগণ এইবপে প্রতিজ্ঞা পূরণের নিমিত্ত বিরাট- 

নগরে কঠোর অজ্ঞাতবাস-ব্রতাচরণ করিতে লাগিলেন । ধীরে 

ধীরে নিরাপদে তাহাদের সময় অতীত হইতে লাগিল। আবার 



পাগুব-্চবিত। ১০৫ 
পাপ আক সস আছ শান আস্থা পপ ০ 

পাগুবগণের সেই তমোময় হৃদয়গগনে আশার মুত মধুর 

রি অরুণচ্ছটা' প্রতিভাত হইল। কিন্ত কোন্ 
রর স্থান বিদ্বশৃন্ত? অবিমশ্র সুখ কোথায় 

কবে কে উপভোগ করিতে পায়? অজ্ঞাত. 

সকাল অতিক্রান্তপ্রায়, এরূপ সময়ে কীচক নামে তন্্রতি রাজ- 

শ্যালক ড্রৌপদীর অবমাননা করিলে দ্রৌপদীর প্ররোচনায় 

ভীমসেন ক্রোধান্বিত হইয়া কৌশলে কীচককে নিশীথে 

নিজ্জন নাট্যশালায় আহবান করিয়া বানুযুদ্ধে তাহার বধ সাধন 

করিলেন । অনস্তর কীচকের মুতাতে তাহার 

ইউ শোকাতিতপ্ত ভ্রাতৃগণ দ্রোৌপদীর প্রতি 

নির্ধাতনে প্রয়াস করিলে, মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে 9 

বিনাশ করিলেন । এই সমযে রেরৌদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার 

মার এক "পক্ষ মাত্র অবশিষ্ট ছিল; পাণগুবগণ নির্বিন্বে এ 

সময় অতিবাহিত করিয়া প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্তিলাভ 

করিলেন। 

পাঁওবগণের অজ্ঞাতবাসকালে ছর্যোধন দেশ দেশে পাও্ডব- 

গণের 'অনুসন্ধানার্থ বিশ্বস্ত চর প্রেরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু কেহই 

তাহাদ্দিগের কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। চরগণের সমস্ত 

অনুসন্ধান বৃথা হইল ; অবশেষে তাহারা পাওবগণকে মৃত অথব! 

স্বাপদ-ভক্ষিত অনুমান করিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন । 



১০৬ 'পাগব-চবিত । 
পপ পপর | আপা পেল পা চে ০ পিল শি শালি শি সপ সপ শা ্ে শস্্ি পপ 

সহসা ত্রিগর্তরাজ স্শন্মা শবণ করিলেন যে, বিরাট-সেনাপণ্তি 

বীরাগ্রগণ্য কীচক নিহত হইয়াছেন । এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয় 

স্থশর্মাপূর্বাবৈরিত। প্রতিশোধের এই উপযুক্ত 
অবসর বিবেচনা করিয়া, বিরাটপুরী আক্র 

মণের সঙ্কল্ল করিলেন। বিরাটের গোধন 

হরণ করাই তীহার উদ্দে্ত । স্ুশ্্ী ডর্যোধন-সমীপে আগমন 

করিয়া স্বকীয় মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে, ভর্য্যোধন সোতফুল্লচিত্তে 

্টাহাকে এক বিশাল বরূিনীর ভার প্রদান করিলেন, এবং 

স্বয়ং ভীম, দ্রোণ, কর্ণ, কূপ ও অশ্বথাম-পরিচালিত চতুরজিণ 

সেন! সমভিব্যাহারে তাভার সঙ্গে গোগ্রহণার্থ যাত্রা করিলেন। 

ত্রিগর্তরাজ কোরবসেনার সহিত স্বীয় সেনা মিলিত করিয়া 

বিবাটরাজ্য আক্রমণ পুন্বক শ্টাহার উত্তব-গোগহের গোগণ 

সুশশ্নীর বিরাটরাজা 

আক্রমণ । 

ভরণ করিলেন । বিরাটরাজ পুল্র, ভূতা ও অমাত্য সহ বিপুল 

সেনাসাহায্যে পলায়মান শ্ুশর্শীকে পথিমধো আক্রমণ করিলেন ।! 

স্তশম্্মীর সহি যুদ্ধে মত্শ্তরাজ স্বয়ং পরাভূত ও বন্দীরুৃত হইলে, 

মুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব অসাধারণ বীর্ধ্য প্রকাঁশ করিয়' 

পূনর্যু্ধে স্ুশন্মাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া! বিরাটের উদ্ধার, 

সাধন করিলেন । বিরাট ও পাগুবচতুষ্ঠয়ের অনুগ্রে 

সমরনিজ্জিত শুশন্ম! প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন ; ক্ষোভে 

সন্তাপে ও লজ্জায় তিনি আর কৌরবগণের সহিত সাক্ষাৎ 



পাশুব-চরিত | ১৪৭ 
০ ০০ সাপ পি পপি ৯৮৮০৯ সা শি শপ শি চে শি ৪ শীট আপা ০ পপ আপ 

করিতেও বাসন। করিলেন না | ছন্সবেশী পাগবগণের অসাধারণ 

শৌধ্য সন্দশনে মৎস্যরাজ নান! উপহারে, প্রিয় বচন্নে তাহাদিগের 

দংবদ্ধন। করিলেন । 

বিরাটরাজের অন্ুপস্থিতিকালে ত্রিগর্তরাজের পশ্চাদ্গামী 

কৌরবগণ অসহায় বিরাটপুরী আক্রমণ পূর্বক তাহার দক্ষিণ 

গোগৃহ হইতে গোহরণ কন্সিলেন। গোগণ 

অপহ্ধত হইলে ভাত 'ও আন্ত, গোপালগণের 

অন্ুনয়ে এবং উৎসাহে কিশোরবয়ঙ্ক কুমার 

উত্তর সেই রিশাল কৌরবসেনার পরাঁজয়সাধন পুব্বক 

পির গোধন-মোৌচনে জঙ্ধল্প করিলেন এবং পুরবাসিনীগণ” 

নমক্ষে সাহস্কারে কহিলেন--“উপযুক্ত সারণি প্রাপ্ত হইলে, 

মানি একাকী কুরুসৈম্তগণকে পরাজিত করিতে পারি 1% 

কুনারের সগর্ধ উক্তি শ্রবণ করিত দ্রৌপদী উত্তরের সহোদরা 

উত্তরার দ্বারা বুহন্নলাকে নারথ্যগ্রহণে অনুরোধ করিলেন; 

রক্ষণ গোগুছে 

'কারবগণ | 

তাহার সে অনুরোধ খক্ষিত হইল | অনন্তর বিরাটতনয় নগর 

রক্ষক অলশিষ্ট সেনা! ও গোপগণের সহিত বুহন্মলাচালিত রথে 

'আরোহ্ণপূর্বক কোৌরবসমরব্জয়ে যাত্রা! 

করিলেন। সমরক্ষেত্রের অদৃরবস্তী স্থানে 

উপস্থিত হইলে, সাগরসদশ কৌরবস্নো সন্দমশন করিয়া ভয়ে ও 

বেশ্বাষে উন্দরের হ্ৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তিনি ভীত,. রোমাঞ্চিত 

উত্তবদ খুদ্ধে গমন | 
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ও নিশ্েষ্ট হইয়া অঞ্জনকে কহিলেন--“বৃহস্কলে । কৌরববাহিনী 

দর্শন করিয়া কামার শরীর অবসন্ন হইতেছে, ভয়ে আমার মুখ 

বিশুঞ্ধ হইতেছে এবং আমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে । এই ভীম্ম 

দ্রোণ কর্ণ পরিরক্ষিত কৌরবসেনা আক্রমণ করিয়া৷ অগ্থিমুখে 

শলতবুন্তি অবলম্বন করিতে আমার আর বাসনা নাই। আমার 

সমরাভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে । অতএব প্রত্যাবর্তন করাই সর্বতো- 

ভাবে বিধেয় ।”+ ব্ৃহ্ম্নল। কহিলেন,_-“কুমার ! যুদ্ধে কাতর হওয়া 

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে । আমি কখনও যুদ্ধে পরাজ্মুথ হইতে পারিৰ 

না, তোমাকেও অবশ্তই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ।” অজ্জ্নের 

কঠোর তেজোগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর রথ পরিত্যাগ 
করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অজ্জুনও রথ 

হইতে অবতরণ পুর্ধক অনতিবিলম্বে উত্তরকে কেশে ধারণ 
করিলেন। উত্তর মুচ্ছিতপ্রায় হইলে অর্জ,ন হাস্ত করিয়া 

কহিলেন--“কুমার ! তবে তুমি আমার সারঘ্ি হও, আমি স্বয়ং 

রথী হইয়া কৌরব-চমুর পরাজয় সাধনপুব্বক তোমার গোধন 

মোচন করিতেছি ।” উত্তর তাহাতে স্বীকৃত হইয়া অজ্জরনের 

নিদেশক্রমে শনীবুক্ষাভিমুখে রথ চালিত করিলেন । 

দূর হইতে ভীম্ম ভ্রোণ প্রমুখ বীরগণ দেই বিলম্বিতবেণী 
স্ত্রীবেশধারী অথচ 'মহাতেজস্বী বৃহন্নলার সাহস ও গতিবিধি দশনে 

চিন্তা করিলেন, অজ্জুন ন্যতিরেকে ভূমগুলে দ্বিতীয় বীর 



পাগুব-চরিত । ১০৯ 

ভার কে আছে, যে একাঁকী এই কৌরববাহিনীর সন্থিত 
সংগ্রামে সাহস করিবে? নিশ্চুয়ই এই ব্যক্তি 

অর্ঞ,ন-_ ত্রয়োদশ-বর্ষ-শেষে অগ্য রণতৃষ্ণার 

শাস্তি করিতে আসিয়াছেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, 

কৌরবগণ টুর্ভেদ্য ব্যহ রচনা করিয়া, তন্মধ্যে স্থুরঞ্ষিত স্থানে 

বিরাটের গোধনসহ ছুর্য্যেধনকে স্থ।পন পুর্বক, সেই শমী- 

বুক্ষাভিমৃখে প্রস্থিত ঘোদ্ধার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

শমীবুক্ষতলে উপস্থিত হইযা অজ্ঞুন উত্তরের সাহায্যে বুক্ষ 

হইতে স্বীয় অস্ত্র শত্্র বন্ম এবং রথধ্বজাদি অবতারিত করিয়া 

স্বল্নকাল মধ্যে বীরবেশে সজ্জিত হইলেন। 
অনস্তর তিনি বিরাটগৃহে ছদ্মবেশী ভ্রাতৃগণ ও 

জৌপদীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া, উত্তরকে বিশ্মিত ও 

মোহিত করিয়া কহিলেন-_''চল কুমার, আমি স্বয়ং অজ্জুন, _ 

চল_-যে বল-প্রভাবে আমি দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় তুদ্ধ অমর্ষ- 
পরায়ণ রাঙ্গগরণকে একাকী পরাজিত করিয়।ছিলাম, যে পরাক্রম 

প্রকাশ করিয়। দিখিজরকালে রাজগণকে রণবিমুখ করিয়াছিলাম, 

] যে শৌধ্য-গ্রভাবে কাম্যকারণ্যে যুদছর্শাদ গন্ধর্বগণকে পরাভূত 
করিয়৷ দুর্য্যোধনের উদ্ধারসাধন করিয়।ছিলাম, অদ্য সেই শৌর্ষ্য 

প্রকাশ করিয়া, কুরুপ্রবীরগণ-রক্ষিত এই বিশ।ল অনীকিনী 

বমথিত করিব; সমরকালে তোমাকে সর্বাথ| রক্ষ). করিব। 
9 

কৌরবগণের চিগ্ত। 

অঞ্জনের রণসজ্জ| 



1 ১১৪ 'পাগুৰ-চরিত | 

চল, চিন্তা কি? শ্রয়োদশ বৎসর যে যাতন! সহা করিয়াছি, আজ 

তাহার কথঞ্চিৎ উপশম হইবে 1 

তখন অর্জ,ন, রণবেশে সজ্জিত হইয়া, রথচূড়ায় শী 

বানরাহ্কিত ধ্বজ স্থাপন পূর্বক রথপ্রস্থে সমাসীন হইলেন। 

উত্তরের বিচিত্র সারথ্যগুণে তাহার! শ্বরনকাল 

মধ্যেই কৌরবসেনার সম্মুখীন হইলেন,- 
বীরবর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধন্গুতে মৌব্বী আরোপণ 

পুব্বক টঙ্কার শব্দে চতুদ্দিক নিনাদিত করিয়! গন্ভীরস্বনে শঙ্খধবনি 

করিলেন। সেই গভীর সর্বলোক-পরিচিত জ্যা-নির্ধোষ, এবং 

শঙ্রস্বন শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ বুঝিল,-_অগ্য প্রমাদ উপস্থিত, 

একাকী অজ্ঞ,ন দাবাগ্নির ন্যায় কৌর্বসৈন্থারণ্য দহনে উদ্যত 

হইয়াছেন! তাহারা! সাতিশক সন্তন্্ হইয়াও মহাবীরগণের 

সৈনাপত্যে অতি ক্েশে স্থির হইয়া রহিল । 

ভীষণবেগে অজ্ঞ,নের রথ কুরুসৈন্ত তেদ করিয়া অগ্রসর 

হইল । মুহ্ুর্মধ্যে স্কুল বুদ্ধ উপস্থিত হইল ; কৌরব-সেনানীগণ 

হদ্দমমবেগে আক্রমণ করিরা অর্জা,নকে 

যুদ্ববিমুখ করিতে চেষ্টা করিলেন ) কিন্ত 

সনে চেষ্টা ফলবতী হইল না। অগ্সিচক্রতুল্য ভ্রাম্যমাণ রথে 

সনাস্গীন হইয়া .অজ্জুন, নিশিত শরজালে সহস্র সহল্্ শত্রসৈম্ত 

আলোড়িত এবং রথিগণ্কে নমর-বিমুখ করিলেন । .মত্ত ৰাঁরথ 

অজ্জ্ুনের কৌরব 
সৈন্য আক্রমণ। 

কুরুবীরগণের পরাঈয়। 
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তুল্য পরাক্রাস্ত রখিগণ শরাঘাতে বীরশয্যায় শয়ন করিতে 

লাগিলেন! হতাহত সেন্তে, স্তাশ্বে এবং আর্তভচীতুকারে রণস্থল 

অতি ভয়াবহ মুণ্ি ধারণ করিল। তখন ভীম্ব দ্রোণ কর্ণ কপ 

অশ্বথাম! প্রভৃতি বীরগণ, তীমবলে অঙ্জুনকে আক্রমণ করিলেন ; 

কিন্ত যেরূপ বেলাভূমি সাগরোচ্ছাসকে প্রতিহত করে, তদ্রপ 

রথিশ্রেঠ অজ্জুন অবিচলিত ধৈধ্য, অসামান্ত শিক্ষা এবং অপুর্ব্ব 

হস্তলাঘব সহকারে মুছুমুছঃ প্রথর শরজাল বর্ষণ পুর্বক 

গরীয়ান্ কুরুবীরগণকে প্রতিহত করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার! 

আহত ও মুচ্ছিত হইয়া, সংহারমূণ্তি অর্,নের সম্মুখ হইতে 
অপস্যত হইতে লাঁগিলেন। সহস! অর্জনের আদেশে উত্তর রখ 

প্রত্যাবর্তন করিয়া, প্রস্থানোনুখ হইলেন । অজ্জনি যুদ্ধক্লান্ত হইয়! 

পলায়ন করিতেছেন মনে করিয়া, কৌরবগণ জয়ধ্বনি করিয়া 

উঠিল; সৈন্তগণ মধ্যে শৃঙ্খলা রহিল ন]। 

ক্ষণকাল পরে আবার সেই রথ ভীষণবেগে 

ব্যহের অন্তভাগ ভেদ করিয়া একেঘারে 

কুরুরাজ হুর্য্যৌধনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুহূর্তমধ্যে ছুর্যো- 

ধনের সহিত অর্জনের যে স্থুদারুণ দ্বৈরথ যুদ্ধ সংঘটিত্ত হইল, 
হাতে দুর্যোধন পরাজিত হইলেন। অঞ্জন দয়াপরবশ হইয়া 

হাঁকে পরিভাগ করিলে, হুর্ষ্যোধন আহত সর্পতৃল্য দীর্ঘনিশ্বাস 

ত্যাগ করিতে করিতে প্রস্থান কবিলেন। বন্দী গোপগণ 

কুরুসৈম্তগণের পলা- 
য়ন ও গোধন মুক্তি। 



১১২ পাগুব-চত্তিত | 

অর্জজ,নরক্ষিত হুইয়! ব্যৃহমধ্গত গোগণকে বিরাটপুবাভিমুখে 
চালিত করিল। কুরুসৈন্তগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইল। 

রণজয়্ী অঞ্জুন পুনরায় ছদ্মবেশ ধারণপুর্ধক অন্ত্রশত্ত্রাদি 

গোপন করিয়া উত্তরসহ বিরাটপুরে প্রত্যাগত হইলেন । বিরাট- 

রাজ উত্তরের সংবর্ধনা করিয়া রণজয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, 

অজ্জ্নের উপদেশানুসারে উত্তর কহিলেন,_-এক অমিতবলশালী 

দেবকুমার কৌরবসৈন্তগণকে পরাজিত করিয়া তাহার গোধন 

উদ্ধার করিয়াছেন । 

অনতিকাল পরে একদ! শুভদ্িনে কৃষ্তাসহ পাগুবগণ 

আত্মপ্রকাশ করিলেন। বিরাটের অন্ুপস্থিতিকাঁলে, যুধিষ্ঠির 

রাজবেশ পরিধান পৃর্বক তদীর সিংহাসনে, 

07৮78 উপবিষ্ট হইলেন, তাহার বাঁমভাগে দ্রুপদ- 

নন্দিনী কৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করিলেন। 

পার্থ ভ্রাতগণ ছত্রদগুচামব-হস্তে, দণ্ডায়মান হইলেন এবং 

সম্মুখে কুমার উত্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে বিরাট তথায় উপস্থিত হইয়া, পাগবগণের এবং 

উত্তরের এই অদৃষ্টপূর্ব আচরণ অবলোকনে ব্যথিত ও রুষ্ট 

হইলেন । অনন্তর কুমার উত্তরের বচনে তীহার বিশ্বয় অপনীত 

হইলে, তিনি উল্লাসসহকারে, পরম সমাদরে পাগুবগণের 

সম্মাননা করিলেন; পাগুবগণও প্রীতি-সম্তাষণে বিরাটরাজকে 



পাঁগুব-চরিত । ১১৩ 

আপ্যাক্িত করিলেন। এই,সংবাদ অবগত হইয়া দ্বারকা হইতে 

ব্রকৃষ্ণ, বলদেব এবং সাত্যকি প্রমুখ যছুবীরগণ, স্থুভদ্রাসহ 

অভিমন্গ্য, এবং দ্রৌপদীর পুভ্রগণ, অন্থুচরগণ সমভিব্যান্ছারে 

বিরাট নগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বিরাটের প্রার্থনান্ুসারে 

পাগুবগণ অভিমন্থ্যর সহিত বিরাটকুমারী উত্তরার পরিণয় কাঁ্ধ্য 

সম্পাদন করিয়। মত্ভ্তরাজের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ 

হইলেন। 



পঞ্চম অধ্যায়। 

বিরাটসভায় যুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-_যুধিঠির- 
সমীপে সঞ্জয়ের আগমন- শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য-_ 

কুরুপাগুবের যুদ্ধোদ্যোগ । 

[ল্লিবাহোৎসবের অবসান হইলে পাঁগুবগণ হিতজিজ্তান্ু হইয়া 

বিরাটভবনে এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থে 

শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, সাত্যকি, দ্রপদ ও বিরাট- 

দ্ধ প্রমুখ মহাঁসবগণ উপস্থিত ছিলেন। কপটা' 

উপদেশ। . চারী কৌরবগণের সহিত অধুনা কিনগ 

ব্যবহার করা উচিত, এই সম্বন্ধে ধর্রাজ 

ষুধিঠির ছিতকর পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিলে শ্ররুষ্ণ, পাওবগণকে 

তাহাদিগের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ গ্রহণ পূর্বক কৌরধগণের সহিত 



পাগুব-চরিত। ১১৫ 

সন্ধি করিতে উপদেশ দিলেন কহিলেন “ছুর্য্যোধন কপটাচারী 

হইলেও, যাহাতে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহা করা! একান্ত কর্তব্য; 

যুদ্ধের পরিণাম অতি শোচনীয় ; অতএব সন্ধথিন্ঠীপনার্থ কৌরব- 

সভায় দূত প্রেরিত হউক" বলদেব, শ্রীকষ্ণ-ধাক্যের সম্পূর্ণ 

অন্নমোদন করিলেন; কিন্তু সাতাকি ও রাজ] ভ্রপদ যুদ্ধার্থ 

পরামর্শ দিয়া বললেন-_-“কপটাচারীর সহি সন্ধির প্রয়োজন 

নাই, অবিধেকী দুর্যোধন কখনই পাগুবগণকে রাজ্য প্রদানে 

সম্মত হইবে না” শ্রী তাহাদের বাক্যের সম্যক্ প্রতিবাদ 

করিয়া সংগ্রাম অপেক্ষা! সন্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্বক, 

কহিলেন--“কুর ও পাগুব উভয় পক্ষই আম'দের প্রিয়, কেহ 

কখনও আমাদিগের অমর্যাদা করেন নাই । এরূপ অবস্থায় 

পক্ষপাত সর্বথ। অন্চত। আমরা এস্কানে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ 

আগিরাছি, বিবাহকার্ধা সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে 

আমাদের স্ব স্ব গৃহে গমন করাই উচিত। 

যদি সন্ধিস্থাপন ন1 হয়, তাহা হইলে অগ্ররে 

অগ্ঠান্তি আত্মীরগণের নিকট দূত প্রেবণ করিয়া! পরে আমাদিগের 

নিকট দূত প্রেরণ করিবেন |” এই বলিরা উকুষ্ণ বিরাটরাজ 
কর্তৃক সম্পূজিত হুইয়! পরিজন দমভিব্যাহারে ছ্ারক] প্রশ্থান 

করিলেন । 

পাগুবগণ জানিতেন, ক্ররবুদ্ধি আজম্মনুকব কৌরবগণ, 

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারককা 

প্রস্থান। 



১১৬ পাগুব-চরিত। 
পদ সপীিসপপ আপা পা | শ পর আল পক সত পচ ১১৮ 

কখনই সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবে না. তথাপি শ্রীরুফের 
,  উপদেশান্তসারে কুরুসৃভায় দূত প্রেরিত 

৬০০ হইল। পাণওবগণ বিরাটভবনে অবস্থান 
সাহায্য প্রার্থনা। করিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া 

নান! স্থান হইতে তীাহাদিগের ুস্দ্বর্ 

তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ অবগ্তস্তাবী বিবেচনা 

করিয়া পাওবগণ অন্যান্ত রাজগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন 

করিলেন, নানা যুদ্ধোপকরণও সংগৃহীত হইতে লাগিল। অনন্তর 

অঞ্জন দ্বারকা গমন করিয়া শ্রীনৃষ্ণকে কৌরব-সমরে আপনা- 

দিগের সহায় হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঘটনাক্রমে 

এ দিবস একই সময়ে ছুর্যযোৌধনও শ্রীকৃষ্ণের সাহাধ্যলাভার্থ 

তৎসমীপে গমন করিয়াছিলেন । শ্রীরুঞ্ণ উভয়কেই সাহাধ্যদানে 

স্বীকৃত হইলেন, বলিলেন “এক পক্ষে আমি স্বয়ং নিরস্ত্র ও যুদ্ধ- 

পরাত্মুখ হইয়া অবস্থান করিব। পক্ষান্তরে আমার সমগ্র নারায়ণী 

সেনা অস্ত্রশস্ত্রে জ্জিত হইয়া অবস্থান করিবে, এতছুভয়ের মধ্যে 

আপনাদের যিনি যাহা অভিলাষ করেন, তাহ। প্রদান করিতে 

স্বীকৃত আছি ;-_অঞ্জ,ন বরঃকনিষ্ট, অতএব অগ্রে অর্জুনের 

প্রার্থনা! পূর্ণ করিব।” তখন অর্জন শ্রীুষ্ষকে রণবিমুখ 

জানিয়াও, তাহাকেই কৌরবসমরে সহায়স্বরূপ প্রার্থনা করিলেন, 

কহিলেন,--“আপনি কৌরবসমরে আমার সারথি হইবেন, 



পাগুব-্চরিত। ' ১১৭ 

ইহাই আমার প্রার্থনা ।” বান্থুদেব হাস্ত করিয়া কহিলেন, "পার্থ 

তুমি বীরপুকষ, এ স্পর্ধা অস্ত নহে, তাহাই হইবে” শ্রীরুষ। 

/কীরব সমরে অস্ত্র ধারণ করিবেন না জানিয়া, কুরুরাজ সৃষ্টচিত্তে 

নারাক্মণী সেনা গ্রহণে সম্মত হইলেন । দ্বারক! হইতে প্রত্যা- 

গমন কালে দুর্য্যোধনের সহিত পথিমধ্যে মদ্ররাজ শলোর 

সাক্ষাৎ হয়; শল্যরাঁজ ভাবী কৌরবসমরে বুরিষ্টিরের সাহাধ্যার্থ 

গমন করিতে ছিলেন, দুর্যোধনের বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া তিনি 

তারই পক্ষাবলন্বন পূর্বক হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন। 

যুধিষ্টির-প্রেরিত দূত হস্তিনায় উপস্থিত হইলে, কুরুপ্রবীরগণ 

সন্ধির জন্য অত্যান্ত উৎসুক হইলেন? কিন্তু বলদুপ্ত ছূর্যোধন 

ছুঃশাসন ও কর্ণ প্রতি বীরগণ সন্ধির প্রস্তাবে 

কর্পপাভও করিলেন ন1। অনন্তর ধৃতরাষ 

পাগুবগণের মনোভাব সবিশেষ অবগত হইবার 

জনা জগ্তর নানক এক স্ুবৃদ্ধি দুদকে প্রেরণ করিলেন। অঞ্জয় 

বিরাটমভায় উপস্থিত হইয়। ছুর্েযোধনকৃত কাঁধ্যের কোঁন বিশেষ 

সমালোচনা অথব। উল্লেখ ন! করিয়া, পাপ ও নরকের কথা এবং 

নান! উপাধ্যানের অবতারণা করিয়। রাজা যুধিট্টিরকে বুদ্ধবিরত 

করিতে চে করিলেন । স্পষ্টই বণিলেন "ঘুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করিষ৷ 

রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা! পাঞ্চাল অথব! বৃষ্ণিকুলে ভিক্ষা করিয়! 

দিনপাত করাও পাগুবগণের পক্ষে শ্রেয়স্কর |” 

ষুধিষ্ঠির সমীপে দূত 
রূপে সগ্রয়ের গমন | 



১১৮ পাগুব-চরিত। 

ধৃিির সপ্রয়-বাক্যের কোন বিশেষ উত্তর প্রদান ন! করিয়া 

প্রক্চের প্রতি চাহিয়া কাহিলেন,-_“সর্বরধন্ববিৎ, কর্ণাকুশল 
শ্রীকৃষ্ণ যাহ! বণিবেন, আমি তাহাই করিব 1» অনন্তর মহামতি 

কৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠির অবিচলিত রাজধন্ম এবং ক্রুরবৃদ্ধি 

ছুর্য্যোধনের পাণ্ডবগণ প্রতি আশৈশব অত্যাচার বর্ণন করিয়া 

জলদগন্ভীরম্বরে বলিতে লাগিলেন,--“হে 

সপ্তয়, জানিও পাগডবগণ কখনও পৈত়ক 

রাজোর উদ্ধার সাধনে বিমুখ হইয়া অধর্মব- 

ভাগী হইবেন না। কৌরবগণ মুঢ্বৃদ্ধি এবং ধর্শের কঞ্চুকধারী 

মাত্র। যখন ছুর্মতি দুঃশীসন প্রকাশ্ঠ সভাস্থলে একবন্ত্া দ্রৌপদীর 

প্রতি অকথ্য অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। তখন ধতরাষ্্ ও ভীম্ম প্রমুখ 

কুরুবৃদ্ধগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বিদ্বর ও বিকর্ণ ব্যতীত 

কেহই সেই পাশব কার্যের প্রতিবাদ করেন নাই। তুমিও 
তখন তথায় উপস্থিত ছিলে, কিন্তু তৎকালে উভয় পক্ষের হিতকর 

বাক্য তোমার মুখ হইতে নির্গত হয় নাই। কৌরবগণ হস্থ্য 

মাত্র, দস্যুতা দ্বারাই পাগবগণের সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে,-” 

পাগুবগণ ঘন্ুর সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়! পিতৃরাজ্যের উদ্ধারে 

কখনই পরাজ্ুখ হইবেন না। যাও সপ্তয়, তুমি পাগুবগণের 
যনোরগ অবগত হইলে,_-এক্ষণে তোমার প্রভুর নিকট সমস্ত 
নিবেদন করিও, এবং বলিও যে, পাগবগণকে রাজ্যপ্রদাদে 

সঙ্্য় প্রতি শ্রীকৃষ 
বাকা। 



পাগুব-চরিত । “১৯৯ 
পি গা 

অনম্মত হইলে অবশ্ঠই কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে।” তখন যুধিষ্ঠির 

্রয়কে ভীত ও লজ্জিত “দর্শন করিয়া মধুর রচনে তাহাকে 

সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, “অদ্ধরাজ্য দূরের কথা, পঞ্চগ্রামমাত্র 

প্রাপ্ত হইলেও আর আমরা! অনর্থক যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি, এ 

বিষয় তুমি হূর্য্যোধন ও ধৃতরাষ্্রাদিকে বিজ্ঞাপন করিবে ।” 

অনন্তর সঞ্জয় কৃষ্ণ ও ঘুধিষ্টিরাদিকে আমন্ত্রণ করিয়া সলজ্জচিত্তে 

হ্তিনায় প্রস্থান করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া কৌরবগণ- 

সমীপে বিরাটসভার সমস্ত বিবরণ আনুপুর্ব্বিক বর্ন করিলেন । 

যুধিটিরের পঞ্চগ্রাম প্রার্থনার বিষয়ও উল্লেখ করিলেন, অনস্তর 

বলিলেন, “হয় সন্ধির প্রস্তাবে স্বীক্কুত হউন, নচেৎ কুলক্ষয়কর 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন ।” ধৃতরাষ্টর, ভীম্ম, দ্রোপ, বিছুর প্রভৃতি 

মহ্থাপ্রাজ্ঞগণ ছুষ্যোধনকে বিবিধ উপদেশ প্রদা'ন পূর্বক, সমর- 

সম্কল্ল হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন ) কিন্তু সে প্রয়াস 

বিফল হইল। পাগুবগণের প্রতি আজন্ম-বদ্ধবৈর-_লুন্ধ মদোন্সত্ব 

ছুয্যোধনের হৃদয়ে সে সমস্ত হিতবচন অণুমাত্র স্থান পাইল না। 

* অনস্তর কতিপয় দিবস পরে সব্বধন্মবিৎ শ্রীকৃষ্ণ পাগুবগণের 

অস্থরোধে লোকক্ষয়-নিবারণ-মানসে ধার্তরাষ্গণের সহিত সন্থি- 

স্থাপন-বাসনায় সাত্যকি ও কৃতবন্শাকে সঙ্গে 

লইয়া হস্তিনাপুরাভিমুখে যাত্র। কৰিলেন। 

তিনি জানিতেন, দুর্য্যোধন কদাচ সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত 

প্রীকফের দৌত্য। 



১২০ পাগুব-চরিত। 

করিবেন ন!; বরং কুরুসভায় কাহার বিলক্ষণ অবমানন| করিতে 

চেষ্টা করিবেন। তথাপি ঠিনি উভয় পক্ষের হিতসাধনোদেশে 

বয় সাধু সঙ্থল্প হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বাহার 

আদৃশ মহাপুরুষ, তাহারা লোকহিতার্থ আপনার গুভাগুভের 

প্রতি দৃকপাত করেন ন1। কোনরূপ বাধাবিপত্তি তাহাদিগকে 

কর্তব্যবিমুখ বা লক্ষ্যন্র্ করিতে পারে না। 

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন-কালে জনপরবামিগণ, নিদ।' 

ঘাস্তে নিগ্ধ-হ্র(ঘকান্তি নবাধুদ দশনের হ্যায়, রথারোহী বাস 

দেবকে দশন করিতে লাগিলেন । বুকস্থল নামক স্থানে সন্ধা 

সমুপস্থিত হইলে, এ স্থানে বিরচিত পটমণ্ডপমধ্যে সহচর সহ 

শ্ীরুষ্ণ রজনী যাপন করিলেন । 

বকস্থলে শ্ক্ুষ্ণের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া ধৃতরাষ্ ও 

ছুর্য্যোধন।দি কুটিলমতি কৌরবগণ তাহাকে প্রলোভিত করিবার 

জন্য অভ্যর্থণার্থ বিপুল আয়োজন করিবার 

” আদেশ করিলেন। ধীমান্ বিছুর, ধৃতরাষ্ট্রে 
হদ্গত ভাঁৰ অবগত হইয়া কহিলেন 

'লোকোত্রন শ্রীকৃষ্ণ সুখ দুঃখে নির্বিকার, মৎকার বা অমৎকার 

(হাই করুন, তিনি সতত অবিচলিত ; তিনি বে বিষয় অনুষ্ঠেয় ও 

£তব্ায বলিয়। অন্ধারিত করেন, সহশ্র সহ্ত্র উপায় অবলম্বন 

রলেও কেহ তাহার অন্তথাচরণ করিতে পাবে ন।। পাওবগণ 

কৌরবগণের যুক্তি 
বিছ্ুরের উপদেশ । 



পাগুব-চরিত। ১২১ 
০ পীশিশ শপপ চন থা 

পঞ্চগ্রাম মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন আপনি তাহ! প্রদানেও 

অসম্মত, অথচ এক্ষণে শ্রীরুঞ্ধকে মহা রত্বাদি উপহার প্রদান 

করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বুঝিলাম আপনার উদ্দেস্ত শ্রীক্কষের 

প্রীতিসাধন নহে, তীহাকে পাওবগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করাই 

আপনাদের অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি ভেদবুদ্ধিবিরহিত, নির্লোভ 

ও পরম ধার্মিক। আপনারা এইরূপ অসাধু চেষ্টা না করিয়া, 

মহাত্মা বাসুদেব যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাতে স্বীকৃত হইলেই 

তাহার সর্বোৎকষ্ট প্রীতি সম্পাদন করা হইবে” বিছুরের 

বাক্যে আত্মনির্ব,দ্ধিতা অবগত হইয়া! দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে 
বলপুব্বক বন্দী করিবার কল্পনা করিলেন। তীম্ম ও বিছুরাদি 

মহান্ভবগণ দূর্ষ্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন__ 

“বৎস, শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ-বহ্িতে পতঙ্গতুল্য দগ্ধ হইবার উদ্যোগ 

করিও না। শ্রীকষ্জকে বলে বা কৌশলে পরাভূত করিতে পারে, 

এমন লোফ জগতে নাই । তুমি এরূপ কল্পনা মনেও স্কান দিওনা! ।” 

বজনী প্রভাত হইলে শ্রীরুঞ্ণ হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন। 

ভীম, দ্রোণ, কৃপ প্রতৃতি মহারথগণ প্রভূত সমারোহ সহকারে 

প্রত্যুদ্গমনপুর্বক তাহার অভ্যর্থনা করি- 

চি৮%৮৯১৪০লী লেন। বিজয়বাদিত্র-রবে, নাগরিকগণের 
জরশব্ে ও স্ততিবচনে দিউমগুল মুখরিভ 

হইয়া উঠিল। প্রাসাদগ্বারে ধুতরাস্ত্, দুর্য্যোধন প্রভৃতি 
১১ 



১২২ পাগুব-চরিত । 
পপ পা পপর এত এত টিন 

ব্যক্তিগণ হছুপ্রবীর শ্রীরুষ্ণকে অভিনন্দন পূর্বক তাহাকে 

বিশীল হম্্যতলে মহার্ঘ সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। 
অনন্তর শ্রীরুষ্ণ সকলের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণাস্তে কৌরবগণ 

প্রদত্ত সামান্য মাত্র পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়!, ভোজন ও নিশা- 

যাপনের জন্ত বিছুরের গৃহে গমনার্থ উদ্যত হইলেন। গমন, 

কালে দুর্য্যোধন, শ্রারুষ্ণকে তৎগ্রদন্ত অন্নপানীয়াদি আত্তিথ্য- 

পরিহার করিবার কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, শ্রীকৃষ্ণ অয্নানবদনে 

কহিলেন,_-“আপনার প্রদত্ত আতিথ্য গ্রীতির নহে, এবং আমিও 

বিপদগ্রস্ত নহি; বিশেষতঃ আমি যে, কার্যে আগমন করিয়াছি, 

তাহা সকল ন! হইলে আপনার অন্ন গ্রহণ করিতে পারি ন1) 

জানিবেন, আমি ধর্ম পরিত্যাগ করিতে সতত অক্ষম” শ্ীকৃষ্ণ- 

বাক্যে ধৃতরাষ্্র, ভীম্ম ও দুর্যোধনাদি বিমনায়মান হইলেন । 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, বিদ্বর ও সাত্যকির হস্তধারণ পূর্ব্বক 

সানন্দে বিদুরের গ্রহে গমন করিলেন। বিদ্র লোকপতি 

বিছুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের যথাসাধ্য আতিথ্যসৎকার 

ক্আতিথ্য গ্রহণ।  করিলেন। রজনীকালে বিছুর শ্রীক্চের 

জদর্থযুক্ত বাকাপরম্পরায় বুঝিলেন যে, শ্রীরুঞ্ণ কুরুকুলের 

শান্তি বিধানের নিমিত্ত, লোকক্ষর নিবারণ করিবার 

খভিগ্রান্নে এই দৌত্যকার্ধা পরিগ্রহণ করিয়! কৌরবসভায় 

আগমন করিক্নাছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকষ্ণও বিছরের নিকট 



পাগুব-চরিত। ১২৩ 
পদ শী ০২ ্পা পপ ০ সস িসপ স _স জ্প-৫৮৯-« পপ ও 

অবগত হইলেন যে, তিনি অতি বিপজ্জনক কার্যে আগমন 

করিয়াছেন,কারণ দুর্মতি দুর্ব্যোধন হার সহিত সাঁধুজন-বিগর্থিত 
ব্যধহার করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। নানা সদালাপে রজনী 

অতিবাহিত হইল প্রভাতে দুর্ষ্যোধন দুঃশাসনাদি বিছুর-ভবনে 

আগমন পূর্বক, প্রভূত সমাদর সহকারে শ্রীকষ্ণকে হস্তিনার 

সভামগুপে লইয়া গেলেন। পরম তেজন্বী শ্রীরুষ্ণ, বিদুর ও 

সাত্যকির হস্তধারণ পূর্বক, সেই অতি রমণীয় মহেক্সভাতুল্য 
কৌরবসভাক্ প্রবেশ পূর্বক মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন । 

কিপ্নৎক্ষণ পরে, সভাস্থল নীরব হইলে, বাক্যকোবিদ 

বাসুদেব জলদগন্তীর হ্বরে স্বীয় দৌত্যের অভিপ্রায় প্রকটিত 

করিলেন। অনস্তর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন 

করিয়। কহিলেন “রাজন, আপনার পুত্র ও 

পাগুপুত্রগণ আপনার সমান স্নেহের পাত্র; 

অতএব যাহাতে দারুণ অনর্থকর জ্ঞাতিবিরোধ সঙ্ঘটিত না 

হস, তাহার যত্ব করুন। আজন্মক্রিষ্ট, নির্বাসনপ্রপীড়িত 

গণগুবগ্ণকে সান্বন! করিয়া তাহাদিগের প্রাপ্য ভূখণ্ড প্রদান 

করুন। কৌরব ও পাগুবগণের মিলনে জগতের সুমহান 
উপকার সাধিত হইবে। পাগবগণ চিরবিনয়ী, অস্থয়াবিহীন এবং 

শৈশবাবধি আপনার আজ্ঞাবীন; তাহার! রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও 

চিরদিন পুন্তরবং আপনার আজ্ঞাধীন থাকিবেন। আপনার 

কুরুসতায় কৃষ্ণের 
বক্ততা। 



২২৪ পাণ্ডব-চরিত। 
সপ শি | পপ পাপ ভা সস সপ ৯০ 

পুত্রগণ তীহাদের প্রতি অনেক অত্যাচার .করিয়াছে, জতুগৃহ্ 
দ্রাহ, দ্রৌপদীরু অবমাননা, এবং শঠতাকত নিদারুণ ত্রয়োদশ- 

বর্ষব্যাপী নির্বাসনে আপনার পুত্রগণের ষে পাপ সঞ্চিত 

হইয়াছে, পাগুবগণকে তাহাদিগের প্রাপ্য রাঁজ্যাংশ প্রদান 

করিয়া, সে পাপের কথঞ্চিং প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। নচেৎ 

মহা অনর্থ সাধিত হইবে জানিবেন; অত্যাচারপ্রপীড়িত পাগুৰ- 

গণও হূর্বল নহেন, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারা ও পৈতৃক রাজের 
উদ্ধার সাধনে বিমুখ হইবেন না। অতএব শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন 

করুন, ক্রোধ মাঁৎসর্ধ্য বিহীন হইয়া আপনার পুক্রগণকে নিবারণ 

করিয়! প্রস্তাবিত সন্ধি-ব্যাপারে সম্মত হউন ।” 

শ্রীকঞ্চের বচনাবলী শ্রবণ করিয়া সভাস্থল গ্রীত, মোহিত ও 

নীরব হইয়৷ রহিল। ধৃতরাষ্ট্র উত্তর করিলেন--“পুজ্র আমার 

বশবর্তী নহে, আপনি শ্বয়ং তাহাকে উপদেশ 
৮৬০৭৪ প্রদান করুন।” অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নান! প্রিয় 

ও হিতবাক্যে, 'দ্র্য্যোধনকে সন্ধির পক্ষ- 

পাতী করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সে মদমত্ত হৃদয়ে শ্রীরুষোগ 

শুভকরী বাণী স্থান পাইল ন17; প্রত হূর্য্যোধন সাহঙ্কারে 
কহিলেন--“বান্গদেব! প্রাণ থাকিতে আমি কদাপি পাণডবগণকে 

রাজ্য প্রদান করিব না) পাগুবগণ ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইফ়াই দৃতে 

সর্বস্বান্ত ও বনবাসী হইয়্াছিলেন; এ বিষয়ে আমাদের অপরাধ 
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নি 

সি 

কি? আমর! ক্ষত্রিয়, উদ্যোগী এবং যুদ্ধসমর্থ ; অভএব বৃদ্ধে ভীত 

হইব কেন? যুদ্ধে মরণও পপ্রয়ঃ তথাপি অবনত হইব না। হে 

রুঞ্ণ! সঞ্জয়মুখে প্রার্থিত পঞ্চগ্রাম দূরের কথা, ুতীক্ষ স্টার 

অগ্রভাগে ঘে পরিমাণ ভূমি ভেদ করা যায়, বিনা যুদ্ধে পাঁওব- 

গণকে তাহার অদ্ধেকও প্রদান করিব না।” 

দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্বা বাসুদেব ক্রোধ- 

ংরক্ত নয়নে হান্ত করিয়া! কহিলেন,--“দুর্ষযোধন, স্থির হৃও, 

পাগডবগণকে আশৈশব নৃশংসভাবে প্রগীড়িত 

করিয়া, তাহাদিগকে কপটদূযুতে নির্বাসিত 

করিয়া দল্গযুর ন্যায় তাহাদিগের সর্বস্ব হরণ করিয়া, তোমার 

তায় মুঢ়াআার এ গর্ব উপস্থিত হইতে পারে, তোমার ন্যায় 

আজন্ম নৃশংসকার্ষ্যে গ্রবৃত্ব, কুমন্ত্রিপরিচালিত উন্মার্গগামীর 

এ গর্বব অনুপযুক্ত নহে । কিন্তু জানিও, এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ 

অতীত হইয়াছে; জানিবে অচিরকাল মধ্যে তোমার এ 

অধর্মার্জিত বিশাল রাজ্য পাণগডবগণের অধিকৃত হইবে । জানিও 

যুদ্ধ“উপস্থিত হইলে অচিরকাল মধ্যেই তুমি তোমার সুহবদগণসহ 

-চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইবে ।” শ্রীকঞ্চের তিরস্কারবাক্যে হুর্য্যোধন 

কুদ্ধচিত্তে সভা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, তাহার 

সহচরগণও তাহার সহিত সভ। পরিত্যাগ করিল । গমনকালে 

শ্ীকৃষ্চ ধৃতরাষ্্রাদি কুরুবৃদ্ধগণকে ক হিলেন,“মহান অনর্থ উপস্থিত 

জীকুষ্ণের তিরন্কার 



মি 
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সপ পা 

হইবার আর বিলগ্থ নাই, এক্ষণে আপনারা দুধ্যোধন এবং 
তাহার কুমন্ত্রিগণকে বন্দী ' করিয়!, রাজ্যাংশ প্রদান পূর্বক 

পাগধগণের সহিত সন্ধি না করিলে, কিছুতেই কুরুকুলের 
শ্রেয়োশাভের সম্ভাবনা! নাই। ভীম্ম, বিদুর ও তদ্রোণাদি এই 

প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন; কিন্তু ধৃতরাষ্ নীরব হইয়! 

রহিলেন। 

এদিকে দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতি কুচক্রিগণ সমবেত 

হইয়! শ্রীকৃষ্চকে বন্ধন করিয়। রাখিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। 

ইঙ্গি তজ্ত সাত্যকি তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কৃতবন্মীকে 
সভাদ্বারে সশস্ত্র রথ রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াসভা প্রবেশ পূর্বক 

বিদ্ুরকে ছূর্য্যোধন কর্ণ প্রভৃতির পাপসংকল্প অবগত করিলেন । 

বিতর সভাস্কলে স্পষ্টভাবে দুষয্যোধনের অভিসন্ধষি ব্যক্ত 

করলেন । 

বিদ্ররের বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সহাস্তে ধৃতরাস্্রকে 

সম্বোধন করিয়া কহিলেন,-_-“মহারাজ, অনুমতি প্রদান করুন, 

হয় আপনার পুত্রগণ আমাকে নিগ্রহীত করুক, নচেৎ আমি 

তাহাদিগকে নিগৃহীত করি । আমি এখনই তাহাদিগের সমুচিত 

শাসন করিতে পারি । যাহা হউক, আপনার পুভ্রগণের যাহা 

অভিলাষ তাহাই করুক, আমি প্রস্তুত আছি। সভাস্থল সন্ুস্ত, 

নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনস্তর প্রীক্ষ্খ আর সে সভাক় 
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অবস্থান না করিয়া, সাতাকি ও কৃতবর্ীর হস্তধারণ পূর্বক, 

সভাদ্বান্ধে রথারোহণ করিলেন। শ্রী 
রথারূঢ় হইলে ধৃতরাষ্, তীম্ম দ্রোণ বিদ্বুর ও 

কূপের সমভিব্যাহারে তৎসন্নিধানে গমন 

পূর্বক, স্বকীয় অসামধ্য জ্ঞাপন করিয়া নানা কথা কহিলেন। 

তদৃত্তরে শ্রীরুঞ্জ সমবেত কৌরব এবং আচার্য্য-মগ্ডলীকে সম্বোধন 

পূর্বক কহিলেন,--“কুরুসভ1 মধ্যে যেরূপ কাণ্ড সংঘটিত হইল, 

দুর্মতি ছুধ্যোধন রোধভরে অশিষ্টের স্ায় যেরূপ অনুষ্ঠানের চেষ্টা 

করিল, এবং মহীপতি ধৃতরান্ত্ব আপনাকে যেরূপ ক্ষমতাবিহীন 

বলিয়৷ বর্ন করিলেন, আপনারা তৎসমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন ; 

এক্ষণে আমি যুধিষ্ঠির সন্নিধানে পমন 

করিতেছি ।” এই বলিরা কৌরবগণের প্রতি 

কুরুসভা হইতে 

শ্রীকৃফের প্রস্থান । 

কুস্তীর আলয়ে গমন 

আর ভ্রক্ষেপ মাত্র ন! করিয়! শ্রীরুষ্জ রথারোহণে কৌরবগণের 

সমক্ষেই কুস্তীদেবীর ভবনে প্রবেশ করিলেন। পরে পিতৃম্বসার 

চরণে গ্রণত হুইয়! কৌরব-সমরের অনিবার্ধাতা বিবৃত করিলেন। 

অনন্তর কহিলেন,_“দেবি, এক্ষণে আমি আপনার পুত্রগণের 

নিকট গমন করিতেছি, ভাবী বুদ্ধে আপনি তাহাদিগকে কি 

উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বিবৃত করুন। 

শরুধচ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, তেজস্থিনী কুস্তী যে উপদেশ প্রদান 

করিলেন, তাহা বীরাঙ্গনা এবং বীরপ্রনবিনীর উপযুক্ত । তিনি 
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কহিলেন,--“হে কৃষ্ণ, যুধিষ্টিরকে তাহার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণোচিত 

ধীরতা পরিত্যাগ পূর্বক ভবিষ্যৎ কৌরবযুদ্ধে সতত উদ্যোগী 

হইতে কহিবে। শৌধ্য, বীর্য্য ও মনন্থিতা 

অবলম্বন করিয়! আমার প্ু্রগণ যেন যথাসাধ্য 

পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হয়। 

জীকুক-প্রতি 

কুস্তীর বাক্য । 

যেন তাহারা তেজঃপ্রভাবে অধর্শরাজ্য ধ্বংশ করিয়! ধর্দররাজ্য 

স্থাপনে যত্্রশীল হয়। বস! আমার সেই আজন্মক্ি&, নির্বাসিত 

অত্যাচার-পীড়িত পুত্রগণকে বলিও, বেন তাহারা তাহাদের সেই 

পূর্বতন পরশ্বর্্য, ইন্্রপ্রস্থের তাদৃশ রাজ্যস্থথ, সেই দিগন্ত প্রসা- 

রিত গৌরব, রাজশ্য়ের তথাবিধ অসীম গরিম, এবং অধুনাতন 
দৈন্তদশ! স্মরণ করিয়া, পাপিষ্ঠট কৌরবগণের হৃদয়শোণিত-পাতে 

হদয়নিহিত যাতনানল নির্বাপিত করিতে সচেষ্ট হয়। বলিও, 

ষে। চিরকাল ধূমায়িত থাকা অপেক্ষা নিমেষের ভন্াও প্রজ্বলিত 

হওয়া শ্রেয়ঃ; বলিও যে, নিন্দিত জীবনের ভারবহন করা অপেক্ষ। 

তাহ! বিসর্জন দেওয়াই উচিত। বলিও, যেন তাহার! প্রাণপণে 

অরাতি-বিনিপাতে অগ্রসর হয়, বলিও, যেন তাহারা যশে] 

বিমণ্ডিত হইয়া আবার আমার চরণে প্রণত হয়) নতুবা! যেন ভীষণ 

আহ্বে বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জন করে। যদি ঈশ্বরের তাভাই 

অভিপ্রেত হয়, তাহাতেই অভাগিনী ক্ষত্রিয়-জননী পরমস্থ্থ বোধ 

করিবে। আমি আশীর্বাদ করিতেছি, আমার পুত্রগণ অবস্তই 
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কৌরব সমরে জয় লাত করিয়া ঘৌভাগ্য-লক্ষীকে আয়ত্ত করিতে 
পারিবে ।” ৃঁ 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কুক্তীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিরাট- 

নগরে প্রত্যাগমন পুর্বক স্বকীয় দৌত্যের আন্পুর্ব্িক বিবরণ 
পাওবগণ সমীপে সবিস্তারে বর্ণন করিলেন । 

অলস্তর ভীষণ সমরানল প্রজলিত হইল। সাত্যকি, জ্রপদ, 

বিরাট, বৃষ্টছ্যয়, কাশীরাজ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু, অভিমন্থ্য, 

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র প্রভৃতি ভীমবিক্রম সেনানীগণের অধিনায়ক- 

তার পাওবপক্ষে সমাগত পাঞ্চাল, স্থঞ্জয় সোমক ও মস্ত প্রমুখ 

সপ্ত অক্ষৌহিণী সেন। সমরার্থ সজ্জিত হইল। সেই সপ্ত অক্ষৌ- 

হিণী সৈন্য সজ্জীভূত হইয়! কুরুক্ষেত্রের স্থবিশাল প্রাস্তরের অভি- 

মুখে অগ্রসর হইল। 

অনন্তর সমরশাস্ত্র-বিশারদর মহামতি শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যবেক্ষণে 

সমবেত পাগুব সৈম্তসামস্তগণের জন্য হিরণৃতী নদীর তীরে 
শত সহম্র শিবির সংস্থাপিত হইল। তথায় চিকিৎসকগণের জন্ত 

নানা স্থানে শকট, আপণ, বন্ত্রাগার, যন্ত্র, অস্ত্র, ওষধ ও অন্তান্ত 

প্রয়োজনীয় দ্রবাসস্তার উপকল্পিত হইল। শিবির সন্নিবেশিত 

পাওবসেনাগপের হইলে শ্রীকৃষ সেই শ্রোতম্বতীর বারিসাহায্যে 

কুরুক্ষেত্র সেনানিবেশের চতুদ্দিকে গ্রভীর ছুল্লজ্ষ্য 
সমরাভিযান। মুগ্পত্ প্রাকার-রক্ষিত পরিগ প্রস্তত করাই- 



১৩৪ পাগডব-চরিত। 
৭ সপে আপ পাশ ২৯ কা শিপ” শপ শপ পাস শত পাপী পাস পা পল পপি সপ জল শী শি ল পটীসটিপিপী জাগি 

পপি শপ আপ পপর জর 

লেন। সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনার পরিচালন ভার সপ্তজন যুদ্ধদুমম্দ 
অধিনায়কের উপর সমর্পিত হইল এবং তাহাদের পরিচালন 

ভার সমরশান্ত্রবিশারদ মহাবীর বুষ্টছ্যয়ের উপর সমর্পিত হইল। 

রাজা যুধিষ্ঠির অকন্মণ্য ও দুব্বল সৈম্ভগণ, দ্রৌপদী এবং 

অন্ুচরবৃন্দসহ উপপ্লব্য নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন,__ 
উপপ্নবানগরে পাগুবশ্িবিরের ভার প্রধানতঃ তাহার উপরই 

সমর্পিত ছিল। 

অনন্তর ভীম্ম দ্রোণ কপ অশ্বথামা কুভবন্মা ভগদত্ড প্রভৃতি 

মহাবারগণের অধিনারকতার মহীপতি ঢধ্যোধনের একাদশ 

অক্ষৌহিণী সেনা পর্ধকালীন সযদ্রতুল্য উচ্ছদসিত হইয়া পাণ্ুব- 
গণের সম্মুখীন হইল। 

কুরুরাজ ছুষ্যোধন মহাসন্ব ভীম্মকে কৌরববাহিনীর সৈনা. 

পত্য গ্রহণে অনুরোধ করিলে ভীশ্মদেব কহিলেন, “মহারাজ 

আমি নুদ্ধ হইয়াছি, তথাপি সমরে প্রতিদিন 

অসংখ্য বিপক্ষ সেনা বিনাশ করিতে অসমথ 

নহি। কিন্ত আমি পলারিত, আন্ত, ভীত বা 

নিরহ্র ব্যক্তিকে কদাচ অস্ত্রাধাত করিব না, অতঃপর তিনি 

ছুর্ষ্যোধন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কোরৰ ও পাওখগণের রথাতিরথ 

প্রন্নতি বর্ণনাবসরে কর্ণকে অন্ধরথ বলিয়। নির্দেশ করেন। 

তাহাতে কর্ণ াতিশর ভ্ুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আপনি যাবৎ কৌরব- 

ভীম্মের কৌরব 

সৈনাপতা্য গ্রহণ । 



পাগব-চরিত। ১৩১ 
শপ শি কাপ পপি শন টি ৮০ চে 

১১১১১ ০০০০০ 

সমরে ব্রতী থাফকিবেন, নভাঁবৎ আমি অস্ত্র গ্রহণ করিব না” 

কর্ণের সে প্রতিজ্ঞা মুহূর্তের 'জন্যও 'বিচলিত হয় নাই । যতদিন 

৬শস্ম জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি রণপরাজুখ হইয়া শিবিরে 

অধগ্তান কৰিয়াছিলেন। | 

অনন্তর সেই একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরবসেন! কুরুক্ষেত্রে 

আগমন করিয়া শিবিরে সসজ্জ হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে 

লাগিল। 



যষ্ঠ অধ্যায়। 

ভীম্ষের কৌরব-সেনাপতিত্ব__দশদিনব্যাপী সংগ্রাম-_ 

অঙ্জবন কতৃকি ভীম্ম বধ। 

'্সনন্তর কৌরব ও পাগওবগণের বিশাল চত্রঙ্গিণী সেন 

ব্যুছিত এবং মহারথগণ কতৃক রক্ষিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের স্থ প্রশস্ত 
রণক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত যুদ্ধার্থ লন্মুখান 

(লঞ্চ হইল। কাঞ্চন-মণি-ভূষিত সহত্র সহত্র ধ্ব-. 

আগমন। পট জলম্ত অনলের ন্ঠায় বখোপরি দীপ্চি 

পাইতে লাগিল। সেনাগণের কোলাহল, 

বাহনগণের গর্জনে এবং রণবাগ্যের গভীর নিকণে সেই বিশান 

দেনা বাত্যাবিক্ষুন্ধ সমুদ্র সদৃশ ভীষণ. মৃষ্ঠি ধারণ করিল। 



পাঁগুব-চবিত। ১৩৩ 
শপ পপ পি পপ শিপ, শা ০ সাপ ১ শশা শাশিশীশ্িলি পাশশ্পীশািটিপাশ শি 

ক্রুষে উভয় পক্ষীয় যোদুগণ সমরার্থ অগ্রসর হইলেন । 

অঞ্জনের নিদেশক্রমে রীকুষ্ণ তদীয় বিচিত্র চতুরশ্বরাহিত স্ন্দন 

কৌরব সেনাভিমুখে চালিত করিলেন। বীর- 
রিনি অর্জ,ন সেই স্থদরুণ সমরম্থলে ভীম্ম ভ্রোণ- 

প্রমুখ গুরুজন এব* অসংখ্য জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বন্ধুগণকে সন্দর্শন 

করিয়া বিমনায়মান হইলেন,--ভাহার সে তেজঃপুর্ণ জদয় 

উদ্বেলিত করিয়া শোকের তরঙ্গ উখ্িত হইল । আশৈশব 

কৌরব্গণের অত্যাচার-নি পীড়িত হইয়া অদ্য এই সমরক্ষেত্রে যে 

সুদারুণ হৃদয়-বেদনার উপশম করিতে আগমন করিয়াছেন, 

রণস্থলে গুরুজন এবং স্বজনগণকে দশন করিয়৷ তাহা শত গুণে 

পরিবদ্ধিত হইল । তিনি শোকে আকুল হইয়া শ্রীরুষ্ণকে কহিলেন, 

"সথে! আমি সংগ্রামে এই সকল গুরুজন, জ্ঞাতিবর্গ ও সুহাদ্- 

গণকে বিনাশ করির। রাজ্য এখর্য ও জম্পন্তি লাভ করিতে অভি- 

লাষ করি না ; ইহাদিগকে দর্শন করিয়! আমার হৃদয় তীব্র যাতনায় 

ক্ষুব্ধ হইতেছে ; অহে।! আমরা সামান্ রাজা-লুখ-লাভের আকা- 

য় স্বজনবধে প্রবৃত্ত হইয়াছি! ধার্তরাষ্টরগণকে বধ করিয়! 

আমর! কদাচ স্থুখী হইতে পারিব না। অতএব আমাদের যুদ্ধে 

বিরত হওয়াই উচিত। আমাকে ক্ষমা করুন, আমি কদাচ 

জ্ঞাতিবধে প্রবৃত্ত হইতে পারিব ন1।” 

তখন পরমধনশ্মরবিৎ শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মের অতি গভীরতম তত্ব উদদবা- 

১২ 



মা অতীত ক শশী ক কপ পপ সা পপ পা শপ তা আপা দি 

১৩৪ পাগুব-চরিত । 

ত করিয়া, চাতুর্বর্ণ্যের ধর্ম বর্ণনা করিয়া, প্রক্কৃত ধর্মের লক্ষণ 

জগতে কর্মেরু শ্রেষ্ঠত্ব, মানবজীবনের ন্বরত্ব, আত্মার অমরত 

প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া, অমৃতময় বচনে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, 

অজ্জ,নকে স্থমহান্ উপদেশ প্রদান করিলেন । তাহা শ্রবণ করিয়৷ 

কম্পিতন্ৃদয়, স্তব্ধ ও মুহামান বীরবর অজ্জুন, রোমাঞ্চিত, বিশ্মিত 

ও আশ্বস্ত হইলেন । তাহার মোহান্ধকার বিদুরিত হওয়ায় চিত্ত 

শরেন্ঘতম ধন্ধের মহিমাময় জ্যোতিতে উদ্ভাষিত হইল,২-তিনি 

পুনরায় কৌরবগণকে ধর্মবুদ্ধে নির্জিত করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার 

সাধনে কৃতসঙ্কন্ন হইলেন। তখন পুনরায় 

বান্ুদেবচালিত রথ প্রবল বেগে কৌরবসৈন্ঘ 

নধ্যে প্রবেশ করিল 1 চত্ুদ্দিকে অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত 

হইয়া উঠিল। 

নহাবীর ভীগ্মদেব দশদিন কৌরবগণের প্রধান সেনাপতিত্বে 

অধিষ্ঠিত থাকিয়া, বহুল সেনা সংহার পূর্বক অবশেষে সমরশায়ী 

হইফাছিলেন। হ্টাহার সেনাপতিত্বকালে কৌরবপক্ষে অন্যায় 

দ্ধের লেশ মাত্র হয় নাই, এবং উন্তয় পঞ্গীর বীরবন্দ সকলেই 

দ্ধে ক্ষান্রধন্ম পালন করিয়ছিলেন; পাগুবপক্ষীয় সৈম্তগণ 

র(জ! যুিষ্ঠিরের, এবং কৌরবপক্ষীরগণ, যুদ্ধে অশ্রান্ত চির-নিভীক 

মহারাজ দুর্ষ্যোধনের উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া অসাধ্যসাধনে প্রয়াম 

পাইয়াছিল । 

ুগ্ধারন্ত। 



পাগুব-টরিত। ১৩৫ 
পপ, পি 

প্রথমদিনের যুদ্ধে বিরাটপুন্র শ্বেত অতুল শো্যপ্রকা* 

₹রিয়াও ভীম্ম-হস্তে সমরে নিহত হ্ইঁয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনেস 

যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় সপুত্র কলিঙ্গরাজ 

ভীম কর্তৃক নির্জিত এবং নিহত হন। পরে 

হীম ধৃষ্টছায়, অভিমন্যু এবং সাত্যকি ভীম্মকে নিগীড়িত 

করিলে কৌরবসৈনের পরাজয় হইল। 

তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে হিড়িম্বাগর্ভজাত ভীম-পুত্র মহাবীর, 

বটোৎকচ সাত্যকি ও ধৃছাক় কর্ুক পরিরক্ষিত হইয়। কৌরব- 

সৈন্ত বিদ্রাবিত কবেন। ভীগ্মদেব ক্রোধান্ধচিত্তে অলাতিচক্রের 
গায় রণস্থলে বিচরণ করিতে করিতে অগণ্য পাগুবসৈন্য এবং 

মহারথগণকে বিনাশ করেন। যুদ্ধে প্রথমত: অজ্জুন, ভীঙগ 

কক নিপীড়িত হইয়াও, পিতামহবধভয়ে রণশৈথিল্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ; পরে শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজনায় ভীমবলে মহারথগণকে 

নিরারূত করিয়! যুদ্ধে জয়লাভ করেন । 

রজনীপ্রভাতে পুনরায় যৃদ্ধ উপস্থিত হইলে দিংহশাবক তুলা 

মহাতেজন্বী অভিমন্থ্য ভীগ্রক্ষিত কৌরবব্যহ ভেদ করিয়া 

উরিশ্রবা। কর্ণ, কপ, চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণকে পরাভূত 
কবিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন অশ্বথাম! প্রভৃতি মহারগগণ 

অভিমন্ট্য-বধে প্রযন্্ব করিলে অর্জন এবং পরষ্টক়্প্রমুখ পাগুববীর 

প্রবরগণ আঁততায়িগণকে পরাস্ত করিরা অভিমন্ুকে বক্ষ 

যুদ্ধবিবরণ। 



১৩৬ পাওব-চরিত | 
স্পা পপ ৭৯ শপ ট্ 

করিলেন। ভীমসেন ছুর্যোধনের গজসৈল্ঠ প্রমাথিত করিয়া 
বৃতরাষ্্পুত্রগণের অনেককেই যঈসদনে প্রেরণ করিলেন। 
সে দিনও পাগুবগণ বিজয়ী হইলেন । 

পঞ্চমদিবসের যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় ভূরিশ্রবার হস্তে সাতযাকিব 
পুত্র নিহত হইলেন । এদিনের যুদ্ধে কোন পক্ষই পরাজিত 

হইলেন না। 

ষষ্ঠ দিবসের যুদ্ধে ভীমসেন, আচার্য্য দ্রোণকে রণবিমুখ 

করিয়া পাদচারে কৌরবসৈন্ত-মর্দনে প্রবৃত্ত হইলে, দ্রপদপুত্র 

বীরবর বষ্টদ্যক্ন তাহার সাহাধ্ার্থ গমন করিয়া তাহাকে বিপদ 

হইতে রক্ষা করিলেন। অনন্তর ভীম ও ধুষ্টছ্যুন্ন ব্যহ- 

মধ্যস্থ কৌরব সৈন্ভ এবং মহারথগণকে পরাজিত করিয়া নির্ধিনে 

প্রত্যাগত হইলেন। বৃষ্টন্যক্ন এবং বৃকোদরের অপূর্ব বীরত্ব 

কাহিনী শ্রবণ করিয়৷ যুধিষ্টির তাহাদিগকে সন্বেহে আলিঙ্গন 

করিলেন। সে দিন কৌরবগণ সম্পূর্ণরূপে পরাক্ষিত হইয়াছিলেন। 

সপ্তম দিবসে পুনরায় স্ুদারুণ সমর উপস্থিত হইল। এই দিন 

কোন পক্ষই জয়ী বা পরাঁজিত হন নাঁই। 

অষ্টম দ্রিবসে ভীম্ম ভীষণ সমরের অবতারণা! করিয়া 

অজ্জ্রনকে শরাঘাতে বিমোহিত করিয়া বহুৃতর পাঞ্চালসেনা 

সংহার করিলেন। ভীম দ্বিতীয় কৃতাস্তের ন্যায় কৌরবসৈত্য 

স'হার করিয়া! ছু্যোধনের বহু ভ্রাতার নিধনসাধন করিলেন। 



পাওব-চরিত। ১৩৭ 

ভীমকর্ী ঘটোতকচ দুর্ষেযোাধন-চালিত বিপুল গজসৈন্ত সংহার 

করির! সমরে বহ্ছিভুলা ধিচরণ করিতে লাগিলেন ; বভকেশে 

মগ্লাবীর দ্রোণ ঘটোতকচকে পরাস্ত করিয়। দর্ন্যোধনের উদ্ধার সাধন 

করেন। পুন্রকে কৌরবধোধ-পরিনূত দেখিরা ভীম মহাপরাক্রম 

প্রকাশ পূর্বক ঘটোতকঢকে রক্ষা করিলপেন। সে দিনও 

কৌরবগণের পরাজয় হইল। ক্ষোতে ও শোকে, ছুর্য্যোধনের 
হদয় বিচলিত হইল । 

নবম দিবসে হুর্য্যোধনের অভিমানপূর্ণ সাশ তিরঙ্কার-ব্চনে 

মন্্রপীড়িত হুইয়া ভীম্ম সংগ্রামে অমানুষ তেজঃ প্রকাশ করি- 

লেন,_-সে তেজোমুখে পাণ্বসৈন্য পরাভূত হইল; কৌরব সৈল্ত 
জয়োল্লাসে দিত্মগুল পূর্ণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগদন করিল। 

দশমদ্িবসে যে ভীষণ সংগ্রাম সংঘটত হইল, তাহাতে মাঁবীর 

তীষ্ম সমগ্র পাওব-বীরগণের শৃরাঘাতে ক্ষতবিক্ষতা্স হই! 

যথাসাধা পাগুবসৈন্তা বিনাশ করিলেন। 

| বৃতুক্ষিত দিংহতুল্য পরাক্রান্ত বীরগণ পুনঃ 

পুনঃ তাহাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন, মহাআ্বা কেশব 

অজ্জুনকে ভীন্ম-বিনাশে প্রোৎ্সাহিত করিতে লাগিলেন।__ 

মহাভারতে লিখিত আছে যে, এ দিন অর্জুন বিরাটপুত্র 

শিখণ্ভীকে স্বীয় রথমুখে স্থাপন করিয়া! তৎপশ্চাৎ হইতে পিতা- 
মহকে শরজালে নিপীড়িত করেন। ভীন্মদেব স্বীয় প্রতিজ্ঞান্ু- 

ভীম্মের পতন 



১৩৮ পাগ্ডব-চরিত। 
চন 

০ পপর পদ এ সত শপপপ ০ তা পাাশীশীপিপিপাশাল শা ০০ আপ উপ সস ০ 

সারে শিখণ্ডীর অদ্ভূত জন্মতেতু তাহাকে অস্ত্রাধাত করেন 

নাই। এইন্সপে অর্জুন সন্ধ্যঃকালে' সমরক্রাস্ত পিতামহ ভীম্মকে 
শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া রথ হইতে পাতিত করিলেন । তীহার 
পতনে পাগ্বগণ জরোল্লাসে প্রফুল্ল টড এবং কৌবরবগণ 

হাহাকার করিতে লাগিলেন,__ছূর্য্যোধনের জয়াশা বিলুপ্ু পা 

হইল। মু'তকল্প শরশয্যাশায়িত ভীন্ম সবাভাকে পাও্বগণের সহিত 

সন্ধিকরণে উপদেশ দিয়া__কহিলেন, প্বৎস আমার মৃত্ার 
সহিত তোমাদের ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ভউক |” কিন্তু সে 

উপদেশ নিক্ষল হইল। 

কথিত আছে যে, হুর্যোর উত্তরায়ণকাল পধ্যন্ত ভীম্মদেব সেই 

রণক্ষেত্রে শিবির মধ্যে শরশযায় জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র- 

যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির সিংহাসনারোহণ করিয়া এই মহাত্মার 
নিকট রাজধর্শ ও আপদ্বন্ম সম্বন্ধীর় বিবিধ উপদেশ লাভ 

করিয়াছিলেন । 



সপ্তম অধ্যায় । 

দ্রোণাচাধ্যের কৌরবসেনাপতিত্ব--দ্রোণহস্তে বিরাট 

ও দ্রপদরাজের ম্বতা--অভিমন্টাবধ-__অভ্ভনের 

প্রতিজ্ঞা-_জরদ্রথ বধ--ধুষ্টছ্যুন্ন কর্তৃক 

দ্রোণবধ। 

নুলুহরুবংশাবতংস ভীন্ম সমরশায়ী হইলে ষথাবীর কর্ণ তৎসমীপে 

উপস্থিত হইয়! বিনয়-নভ্রবচনে তদীয় চরণধারণপূর্র্বক আশীর্বাদ 

প্রার্থনা করিলেন। উদারল্রয় ভীক্মপ্দেব 

করের প্রভৃত প্রশংসা করিয়া আশীব্বাদ পুরঃ- 
ভাক্সসমাপে কণ 

রি সর সন্নেহবচনে তাহাকে কৌরব-সমরে 

শরশযাশায়া 

ঢয্যোপনের সাহাধা করিতে উপদেশ দিলেন,-_ভীষ্ষের আশী- 

বাদে কর্ণের হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হইল,_-উৎসাহ-বচনে তদীয়জদয় 

শ্বীত হইল। তিনি প্রবুল্লবদনে রণ-সজ্জায় সঙ্ডিত হইয়৷ 



১৪ পাগব-চরিত। 
স্পপপিপার স্পা পাপন সপ পন তাস পপ পপ পাপা ৯ পপ | শপ 

ছুর্য্যোধন-সকাশে গমন করিলেন। অনন্তর রাজ। ছুয্যোধন 

তাহাকেই সেনাপতিপদে অগ্ভিষিক্ত স্রিবার প্রস্তাব 
করিলে, মনস্বী কর্ণ উত্তর করিলেন,__“সখে, সকল যোধগণের 

গুরু, বৃদ্ধ, সমর-পণ্ডিত আচাধ্য দ্রোণকেই সেনাপতিপদে বরণ 

ভুখোধন প্রতি করুন। তাহার অভিষেকে এই বিশাল 

কর্ণবাক্য। রাজন্তবর্গ মধ্যে কাহারও মনঃক্ষোভের কারণ 

থাকিবে না। আচার্ধ্য দ্রোণ অবশ্তই আপনার মনোভিলাষ পুর্ণ 

করিবেন। 

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন সেই ছুজ্জয় সমরে প্রভৃত 

সন্মাননার সহিত দ্রোণাচার্ধকেই সেনাপতিপদে অভিষিক্ত 

করিলেন; ভ্রোণাচার্্যও প্রীতিপৃর্ণ হৃদয়ে 

সেই সমগ্র কৌরবসেনা পরিচালনের ভার 

গ্রহণ করিলেন। অনন্তর নরনাথ দুষ্যোধন দ্রোণসমীপে এক 

অতি নিগুছ্ধ হদ্গত অভিলাধ ব্যক্ত করিলেন,- সে বান! 

যুধিষ্টিরকে বন্দী করিবার কল্পনা । দ্রোণাচাধ্য দুর্য্যোধনের সে 

আশ! পুর্ণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবেন বলিয়া অঙ্গীকার 

করিলেন। ছুূর্য্যোধন আশ! করিয়াছিলেন ঘে ঘৃধিষ্ঠিরকে বন্দী, 

করিতে পারিলে, অন্তান্ঠি পাগবচতুষ্টয় অবন্তই তাহার বশীভূত 

হইবেন; কিন্তু তাহাকে বিনাশ করিলে অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণের 

সাহায্যে তদীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ বাসনায় সমস্ত কৌরব- 

দ্রোণের সেনাপতিত্ব 



পাগুব-চরিত | ১৪১ 
শপ ৮ 

গণকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে পাঁরেন। আচার্য. দ্রোণ 

দুর্য্যোধনর অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদীয় 

প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। যাহাতে অঙ্জ্রন 

মৃধিঠিরের সাহায্য করিবার অবসর না পান, এই অভিপ্রায়ে 

তাহাকে রণক্ষেত্রের এক ভাগে যুদ্ধান্তরে ব্যাপুত রাখিবার জন্য 

দ্রোণাচার্যয, ব্রিগর্তরাজ সুশক্ম(র উপর কৃঞ্প্রদত্ত নারায়ণী সেনা 

পরিচালনের ভার অপণ পূর্ধক আদেশ করিলেন, “আপনি 

ছায়া ধনের কলন।। 

স্বকীর সংশপ্তক সৈন্য এবং নারায়ণী সেনা লইয়া অজ্জরনের 

সভিত যুদ্ধে প্রবুস্ত হউন |” স্ুুশশ্মা দ্রোণাচাধ্যের আদেশ পালনে 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অনন্তর রজনীর অবসান হইলে পুনরায় 
সেই সাগরসদৃশ সৈম্থম গুলী রণবাগ্ধে উল্লসিত হইয়া উদ্দীযমান 
দিনকর-কর-রঞ্জিত কুকক্গেত্রের রণস্থলে দণ্ডায়মান হইল। 

এদিকে চরমুখে আচার্য্যের এই ভয়াবহ প্রতিজ্ঞাবার্তী অবগন 

হইয়া বীরবর ধনঞ্জর ভীম, বৃষ্টছ্যুয়, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, 

অভিমন্ধয, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং অস্তান্ত মহারথগণের হস্সে 

মৃহাস্থা যুধিষ্টিরের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া, স্বয়ং শ্রীকষ্ণচালিত 
রথে আরোহণ পূর্বক ত্রিগর্ভরাজ-পরিচালিত সংশপ্তক ও 

নারায়ণী সেন! বিনাশে প্রস্থান করিলেন । 

যুদ্ধে প্রবুত্ত হইয়৷ বীরবর দ্রোণাচার্ধায মহারাজ যুধিষ্টিরকে 

বন্দী করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিলেন ; কিন্ক সাত্যকি, 
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বিরাট, দ্রপদ, ভীম, অভিমন্ধযু প্রভৃতি বীরগণের এবং 

বিশেষতঃ মহাবীর" অর্জনের শৌরধ্য ও রণ- 
কৌশল প্রভাবে কিছুতেই তাহার সে সম্বল 
সিদ্ধ হইল না। কুরুসৈম্তগণ প্রভগ্ন ও 

পরাজিত হইল। দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত 

অঞ্জ,নহস্তে নিহত হইলেন । 

এইরূপে দিবসন্বয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া! তৃতীয় দিনে বিফল- 

মনোরথ দ্রোণাচার্য্য ছুর্ভেগ্য চক্রব্যহ রচনা করিলেন। অজ্ঞুনকে 

পুনরাঁয় কৌশলে সংশগ্তক-সমরে ব্যাপৃত 

প্রথম দুই দিবসের 

যুদ্ধ । 
জা 

তৃতীয় দিবস অভি- রাখিয়া, অন্তান্ত পাশুবযোধগণকে আক্রমণ মন্থর যুদ্ধ। 
করিলেন । মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় যোধ- 

গণকে আচার্যের ব্যহভেদে অসমর্থ দেখিয়া, অজ্জুন-পুক্র অভি- 

মন্থ্যকে .কীরব-ব্যহ ভেদ করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, 

“বদ! আজ তোমার পিতা উপস্থিত নাই, তোমা ব্যতীত 

আর কেহ এ ব্যহ ভেদ করিতে সমর্থ নহে ; যাও বন! ব্যুহ- 

ভেদ করিয়! কৌরবসৈন্ভ বিনাশ কর ; ধুষ্্যু্স, সাত্যকি প্রভৃতি 

যৌধগণ তোমার অনুসরণ করিবেন ।” অভিমন্থ্য, অনিচ্ছ। সত্বেও ' 

জ্যেষ্ঠতীন্তের অ$দেশে বক্ধিমুখে পতনেচ্ছু পতঙ্গের স্তায় 

ছরধিগমা দ্রোণসৈন্য মধ্যে প্রবেশপূর্বক জীবিতনিরপেক্ষ 

হইয়া! কৌরবসেনাদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভীমাদি 
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অন্ত কোন পাওবপক্ষীর বার তাহার অন্ুগমন করিতে পারি- 

লেন না। ব্যুহরক্ষায় নিষুক্ত মহাবলশালী জয়দ্রপ বিক্রমসহকারে 

সকলকেই নিবারণ করিলেন। অভিমন্যু বুঝিলেন, অদ্য তাহার 

পরিত্রাণ নাই,--তিনি ব্যহ্ভেদের কোশল জানিতেন, কিন্তু 

নির্গমনের উপায় অবগত ছিলেন না। শ্রকুষ্ণাজ্জবনের নিকট 

তিনি যে অদ্ভূত অস্ত্রশিক্ষা করিরাছিলেন, বহু যুদ্ধে বে বলবীর্যযের 
যথেষ্ট পরিচগ প্রদান করিঘাছিলেন)_-আজি এ বিপৎকালে 

সে সকলই তাহার হৃদয়ে প্রদীপ্তঙাবে জাগর্ধক হইল,_- 

বারপুজ্রের যাহা কন্তব্য তাহা তিনি সম্পন্ন করিলেন। 

ডিনি অবলালাক্রমে ফদ্রোণ, কণ, কৃপাচার্য, অশ্ব্থামা, কৃতখন্মা, 

দুয্যোধন, ছুঃশানন প্রভাতি বীরশণকে সমরে পুনঃ পুনঃ পরাজিত 

করিয়া, কোশলেশ্বর বুহদ্বল, ছুয্যোবনপুত্র লক্ষ্মণ প্রভৃতি বহুসংখ্য ক 

রাজা ও রাজকুমারের বিনাশ সাধন করিলেন। তখন আঁভ- 

মন্্যুকে মুগযুখমধ্যে বিচরণশীল ক্রোখোন্মভ্ত সিং২শাবকতুল্য 

অজেয় দ্শন করিয়া, কৌরব যোধগণ জদ্প ও জীবনের আশা 

পরিত্যাগ করিলেন। অথশেষে অভিনব রণকৌশল প্রকাশ 

পৃব্বক দ্রোণ, কর্ণ, কৃতবন্মা, অশ্বথথামাঃ 

ছুয্যোধন, ছুঃশাসন ও শকুনি এই সপ্ত খার 

মিলিত হহয়। যুদ্ধে তাহাকে বিপর্যযত্ 

কিয়া ফোললেন। সমস্ত দিন সপ্তরথার সহিত যুদ্ধ কগিয়। 

অন্যায় যুদ্ধে 

অভিমন্যু-বধ 



১৪৪ পাণ্ডব-চরিত। 

সায়ংকালে অভিমন্্য নিতান্ত অবসন্ন হইলে ছুঃশাসন-পুক্র 

ড্রোষণের সহিত « গদাযুদ্ধে নিহত হইলেন। এইরূপে বীর 

বর অভিমনুযুকে বধ করিয়। কৌরবগণ আনন্দে জয়ধ্বনি 

করিতে লাগিলেন । পাগুব-সৈল্ঞগণ শোকসন্তপ্ত হদরে শিবিরে 

গমন করিল। যুধিগ্ঠির একান্তে উপবেশন করিয়া অভিমন্তা শোকে 

অবিরল ধারায় অশ্রবিসঞ্জন করিতে লাগিলেন । 

সন্ধ্যাকালে সংশপ্তক বিজরী অর্জন শিবিরে প্রত্যাগমন 
পূর্বক অভিমন্যর নিধন সংবাদ শ্রবণে বজাহত তরুর স্তাঁয় মুচ্ছিত 

হা ভুপতিত »ইলেন। কিয়ংক্ষণ পরে 

চেতনালাভ করিরা তিনি বন্ৃক্ষণ অতি 

কাভরস্বরে বিলাপ করিলেন। অনন্তর ধীষান শ্রুরুষ্ের 

তেজোগর্ভ বীরোচিত 'অখচ স্ধা মধুর সামনা বচনে টের 

কথঞ্চিৎ দ্ট়তা সম্পাদন পুব্বক তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন-__ 

“কল্য সূর্যাস্ত মধো আমার পুভ্রবধের ঠেতৃভৃত জয়দ্রথের জীবন 

বিনাশ করিয়া, এ যাতনার কথঞ্চিং উপশম কর্ধিব ; য্দি ইহাতে 

অকৃতকার্ধ্য হই, তাগ। হইলে ধশরাসন অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া 

পুল্রশোক-সন্তপ্ত জীবন পরিত্যাগ করিব।” পাগুবগণ অজ্জনের" 

সেই কঠিন প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বাকুল হইলেন ; 

-ঢাশারা কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ-রক্ষিত জয়দ্রথের বিনাশে আশা- 

জ্াপন করিতে না পারিয়া, শ্রীকষ্জের মুখপ্রতি চাহিয়। নির্বাক 

অঙ্ছুনের প্রন্তিদ্া। 
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হইয়া! রচিলেন। শ্রীক্্চ আশ্বাস-বাক্যে কঠিলেন,_-পপ্রতিজ্ঞ 

কঠিন হইলেও অজ্জুন অবস্তই প্রাতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত হইঠে 
পারিবেন।” আ্রীকুষ্ণ-বচনে পাগ্ডবগণ আশ্বস্ত হইলেন, পাণুব- 

সৈম্তগণ আনন্দে জরপ্বনি করির। উঠিল; দূরে কৌরবশিবিরে 

শরাঠিগণ সে গভীর জরধ্বনি এরবণ করির! কম্পিত হইল। 
মনপ্তর তীক্ষদর্ধী মহানীর শ্ররুষ্ণ, প্রাণশ্রির অজ্ছুনকে যে ফোন- 
দপে ভউক প্রতিন্রামুঞ্জ করিতে অভিলাষী হুইপ, স্বীর সারে 

রারুককে পরদিন লমরকালে গার বিচিত্র রথ অন্পূর্ণ করিব 
পণ্চা অন্ুপরণ করিতে অন্তন্ঞ। করিলেন! দারুকের সহিত রণ- 

নি বিষয়ক কথোপকগনে রজনী অতিবাহিত হইল ! 

সমরোদোগ। প্রভাতে পুনরায় সসজ্জ পাগুবসেন! রণক্ষেত্র 

ধাবিত হইল) পা" পল্ষীর বীরগণ অজ্জুনের 

উপদেশক্রমে এক ছর্ভেদ্য নুহ নির্মাণ ক'এর] রণস্থলে অবস্থান 
করতে লাগিল। অনন্তর অজ্দ্রন এ কৃপ্ঃঢালিত রথে আরোহণ 
করিয়া কৌরবসেনা-সাগর মন্তনপুসক জয় দ্রথবধে বাত্রা করিলেন । 

আচাশ্য দ্রোণ চরমুখে অন্ঞুনের প্রজ্ঞা অবগত হইয়া 

দুঙ্ডেদ্য স্যুহ রচনা করিরা, ভন্মব্যে জরদ্রথকে সাবধানে রক্ষা 

*করিতেছিলেন। অজ্ঞুন অগ্রিম শরজালে দিজ্মগুল সমাচ্ছন্ন 
করিয়। 'অনিবাধ্যবেগে কুকযোধগণকে চমকিত কবির! খুাহভেদ 

করিলেন। দ্রোণাচাধ্য ভীহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও 

১৩) 



১৬ পাগুব-চরিত | 

গ্লেই প্রধুঞ্ড পরিত্যাগ করিলেন। কর্ণ, কপ, হূর্য্যোধন, কৃতৎন্মা, 

৪ঃশাধন প্রভৃতি কৌরব যোধন্কণ তীঙ্থার সে ভীষণ আক্রমণ প্রতি- 

৮৩ করিতে গ্রীণপণে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু অদ্য অজ্জুন দমবে 

২এষ়- প্রতিহিংবার দরুণ তাড়নায় অদ্য তিনি দ্বিগুণ বলে 

4 টাধান্। তিনি একাকী সমস্ত খাীরগণকে পরাজিত এবং 

নাহমধ্যগত কৌরব শৈষ্ঠগণকে ছিন্ন ভিন্ন করির। জয়দ্রথের 

সমীপবত্তী হইতে লাগিলেন। অপবাহ্ে 

বুধিষ্টির-প্রেরিত ভীম ও সাত্যকি তাহার 

সাহত বন্মিলিত হইলে, তিন জনে অপ্রতিহত বলে জয়দ্রথের 

গপুখীন হইলেন। অঙ্জুন যোধগণের সন্মুখেই ক্ষরধার অন্ত্রদ্ধারা 

গদ্রথের শিরশ্ছেদন করিলেন। জয়দ্রথ-বিনাশে দুধ্যোধন তীব্র 

গন্ম-পীড়ার সর্পাহতের ন্তায় কাতর ও বিচলিত হইলেন। বীরবর 

মজ্ঞুন যে একাকী দুভেদ্য ব্যুহভেদ পূর্ধক অজের কোরব 

যোধগণকে পরাড়ৃত করির। জয়দ্রথের বিনাশ সাধন করিবেন, 

এ চিন্তা স্বপ্নেও তাহার মনে'মধো উদ্দিত হয় নাই। তিনি যাতনায় 

অস্থির হইয়া! অতি কাতরপদয়ে দ্রোণাচার্যোর শরণাপন্ন হইলেন। 

বীরধর দ্রোগাচাধ্য জয়দ্রথপিনাশে ক্ষব্ধ, এবং দ্র্য্যোধনের বাক্য 
পাণে বিদ্ধ হইগা) ভীষণ নিশাধুদ্ধের আয়োজন করিলেন) 

চষ্যোধন তাহাতে প্রীত হইলেন। 

বজনা নমাগমেও যুদ্ধের বিরাম হইল না; অন্ধকার 

জয়দ্রথ বধ। 



পাওব-্চরিত। ১৪৭ 

সমাগমে সহস্র সহস্র দীপালোকে কোরব ও পাগুবগণ রাক্ষসের 

্যায় যুদ্ধ করতে লইগিলেন $--সেই ভীবণ নিশী- 

যুদ্ধে ভীম পুত্র ঘটোৎকচ কৌরব পক্ষীয় বনু সেন! 
নাশ করিয়। অবশেষে বীরবর কর্ণের হস্তে প্রাণ পরিতাগ 

করিলেন। নিশ্রীথকালে প্রহরেকের জন্ত সংগ্রাম স্থগিত রহিল; 

রণশ্রান্ত বীরগণ রণক্ষেত্রেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তৃতীয 

প্রহরে পুনরায় বুদ্ধারভ্ত হইল। সে যুদ্ধে বীরবর দ্রপদ এবং 

বরাট দ্রোণ-হস্তে নিহত হইলেন । 

রজনী প্রভাত হইল, তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। 

বীরগণ নবোদিত কূর্য্যদেবের বন্দনা! করিরা পুনরায় লোক- 

ক্ষরকর দারুণ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতৃবধহেতু জিঘাংসাপরায়ণ 
বৃষ্টদ্যয় দ্রোণবধে কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়। 

লোকাতীত সাহসে অরাতিসৈন্ঠ বিদলিত 

করিয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাগুব-বীর- 

গণেব সমবেত আক্রমণে, আচাধ্য ড্রোণও লোকাতীত সাহসের 

সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে প্রাণিক্ষয় হেড আত্মনিন্রেদ বশতঃ 

রখোপস্তে উপবেশন পুব্বক ষোগাবলম্বনে প্রাণত্যাগ করিলেন। 

বষ্টছ্যয় দ্রোণাচাধ্যকে যুদ্ধকাতর বিবেচনা করিয়া তাহার কেশা- 

কর্ষণ পুব্বক মস্তক ছেদন করিলেন_-অজ্জ্ুন ও সাতাকি 

গ্রভৃতি বীরগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও ধৃষ্টদ্যুয় তাহাদের 

[নশাুদ্ধ। 

পঞ্চম [দিবসে যুদ্ধ । 



১৪৮ পাগুব-চরিত। 

বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। এটরূপে মহাবীর দ্রোণ পঞ্চ 

দিবস ভীষণ সংগ্রামে প্রধান প্রধান পাগুব 

বীরগণকে বিনাশ করি! প্রাণত্যাগ করিলেন। 

প্রাচীন জগতের সমগ্র অতীত ইতিহাস আলোড়ন করিলে দেখিতে 

পাওয়৷ যার যে, দ্রোণাচার্য্যের এই পঞ্চ দ্িবসব্যাপী রণ-কাহিনীর 

তুলন! নাই। বর্ষীয়ান্ দ্রোণাচার্য্য এবং তরুণবয়স্ক মভিমন্যুর বীরত্ 
অপ্রমেয়, অলৌকিক ও তুলন! রহিত। পিতৃবিনাশে অশ্বখামা 

পাগুবসৈন্ত-ধ্বংসে নিধুক্ত হইলে, শ্রীরুঞ্চ কৌশলে তাহাকে 

পরাজিত করিলেন। কৌরবসৈম্তগণ বরণ পরিত্যাগ কবিয়! 

শোকাকুলিত চিত্তে শিবিরে গমন করিল। পাগুব সৈন্যগণের 
জ্রধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল। 

ত্রোণবধ। 



অষ্টম অধ্যায় । 
কর্ণের সেনাঁপতিত্ব_-দিবসদয়ব্যাপী সংগ্রাম-- 

দুঃশাসনাদি বধ-_অজ্ভুন কর্তৃক কর্ণবধ। 

সী গ্ধ্য দ্রোণ রণশয্যায় শয়ন করিলে, ভগ্মমনা কুরুপতি 

দ্রোণপুভ্র অশ্বথামার প্রস্তাবে বীরাগ্রগণ্য স্ন্ৃদ্বর কর্ণকে সেনা- 

পতিপদ্দে অভিষিক্ত করিলেন; অদ্ভুতকন্ম৷ 

মহাবীর কর্ণের উপর জয্মাশ স্থাপন করিবা 

কৌরবগণ ভীম্ব দ্রোণ-প্রমুখ মহারথগণের শোক কথঞ্চিৎ বিস্বৃত 

হইলেন । 

* প্রভাতে পুনরায় লোঁমহ্র্ষণ ভগ্ষাবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইল । 

কর্ণের সুদাকুণ শরজালে পাগুবচমূ উৎসন্নপ্রায় হইল; মহাবীব 

অশ্বথামা, কপ, কৃতবন্মা, ছুয্যোধন প্রভৃতিব 

বিক্রমে পাগবসেনানীগণ ছিন্নভিন্ন এবং বিনষ্ট 

হইতে লাগিলেন । কিন্তু তথাপি কৌরবগণ বিজয় লাভ করিতে 

কর্ণের সেনাপতিত্ব 

প্রথম দিনের যুদ্ধ । 



১৫৪ পাগডব-্টরিত। 
১১১১১ বস 

পারিলেন ন!। অর্জুন, সাত্যকি ও ধৃষ্ট্যু্প্রমুখ পাগবপক্ষীয় 

বীরগণ কৌরবগণকে নিবারণ করিলেন। তাহাদের শৌর্য্য- 
প্রভাবে, বায়ুমুখে শুদ্ষপত্রবৎ কৌরবসেনাগণ তাড়িত ও উৎসাদদিত- 

প্রায় হইল। অবশেষে নিশাগমে সর্ধপ্রাণি-ভয়ঙ্কর নিশাযুদ্ধের 

সম্ভাবনা! দর্শন করিয়া, সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর 

হইল; কোৌরবপক্গীয় মহারথগণ বহুকেশে সে বিদ্রত, শ্রান্ত। 

ভীত ও আর্ত.সেনাগণের"পৃষ্টরক্ষা পূর্বক তাহাদিগকে শিবিরে 

আনয়ন করিলেন । এইরূপে প্রথম দিবসীয় সংগ্রামের অবসান 

হইল। পাগ্ডবপক্ষীয় যৌধগণ বিজয়োৎফুল্লহদয়ে শিবিরে প্রস্থান 

করিলেন। 

অরুণোদয়ে পুনরায় যুদ্ধারস্ত হইল। দগুঘটিত জুদ্ধ 

বিষধর তুল্য অমর্ষপরায়ণ কর্ণ, প্রচণ্ড বলে পাঁওবগণকে আক্রমণ 

ভি দি করিলেন। অদ্য মদ্ররাজ তা হা 

সারথি । কর্ণের অনুরোধে, ছূর্য্যোধনের 

সবিশেষ অনুনয়ে, বীরবর শল্য তাহার সারথ্যে স্বীরূত হইয়াছেন । 

সমরক্ষেত্রে নিহত তীন্ম দ্রোণ অভিমন্থ্যু প্রভৃতি বীরগণের 

বীরত্বকাহিনী-প্মরণে। আহত নৈগ্ভগণের আর্তনাদ শ্রবণে 

এবং বিলপমান বীররমণীগণের শোচনীয় দশা চিন্তুনে 

কর্ণের প্রশান্ত বীর হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া শোক ও করুণার 

তরঙ্গ উথ্িত্ত হইল। তিনি মদ্ররাজ শল্যকে সম্বোধন করিয়া 



পাঙব-তরিত। ১৫৯ 
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কহিলেন--““জানিনা আদৃষ্টে কি আছে! যে কালসমরে ভীন্ম 

দ্রোণগ্রমুখ বীরকেশরিগণ রণশাযী হইয়াছেন, দে সমরে জয়াশী। 
ছত্রদ্ধারা বস্রপাত-নিবারণ-প্রয়াসবং-্-অতি অলীকা কিন্তু এ 

দেহ দুর্য্যোধনের অনুপ্রহুপুষ্ট, এ মন্তক তাহারই প্রদত্ত কিরীটে 

সুশোভিত, এ হৃদয় ততকৃত সম্মাননায় উচ্ছ্বসিত। আমার 

প্রতি তাহার গ্রীতি অনন্ত, শ্রেহ অনস্ত, বিশ্বাম অনস্ত, আমার 

কার্যে তাহার আশ! অপরিসীম । ভবিষ্যতে *তাহার অদৃষ্টে 

যাহাই হউক, আমি অগ্রে তীহারই কার্যে এ জীবন বিসর্জন 

দিব। মুহূর্তের জন্যও সমরবিমুখ হইয়া মিত্রের বিশ্বাস-ভঙ্গ 

করিব না। অগ্ঠ হয় আমি অজ্জুনকরে নিহত হুইব, অথবা 

অজ্জন আমার হন্তে প্রাণত্যাগ করিবে ।” 

বীরবর শল্য তাহাকে উপযুক্ত বচনে উৎসাহিত করিয়া 

সমরমুখে রথচাঁলনা করিলে, মহাবীর কর্ণ লোকবিশ্বয়কর 

সমরের অবতাঁরণ! করিলেন। একমাত্র অর্জুন ব্যতীত পাওব 

চতুষ্টপ্ন এবং পাগুবপক্ষীয় বীরগণ কর্ণের সহিত যুদ্ধে পরাঁজিত 

ইইলেন; অজ্ঞুনও কর্ণের তাদৃশ অমানুষ অনৃষ্টপূর্বব বীরত্ব 

দর্শনে বিশ্মিত ও মোঁহিত হইলেন। কর্ণের নিকট যুদ্ধে পরাজিত 

হইয়া, মহারাজ যুধিঠির, নকুল সহদেবসহ স্বীয় 

শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের 

উপদেশে অর্জন ক্ষণকালের দিমিত রণস্থলে যুধ্যমান কর্ণকে 

যুধিষ্টিরের পলায়ন। 



5৫ পাওব-্ডরিত | 
০০০ 

পরিত্যাগ করিয্না, অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শিবিরে 
আগমন করিরেন। কৃষ্ঠার্জ,ন কর্ণকে ঈমরে বিনাশ করিয়া 
প্রত্যাগত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া, যুখিষ্টির উভযবের প্রভৃত 
সংবর্ধনা করিলেন। কিন্তু “তখনও কর্ণ নিহত হয় নাই, এই 
ংবাৰ শ্রবণে যুধিঠির হত হুতাশনতুল্য ক্রোধে অর্জ,নকে অতি 

কঠোর ভাবে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,-_“তুমি যদি কর্ণভয়ে 
ভীত হইয়া! থাক, তাহ! হইলে কৃষ্ণের হস্তে গাণ্ডীব শরাসন 
প্রদান কর, তিনিই আমাদের কার্ষ্োদ্বার করিবেন” গে 
পরাজিত, পলারিত, স্থখশয্যাশায়ী, যুধিষ্টিরের এতাদৃশ বাক্য 
বীরবর অর্জনের হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শলোর ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি 

ক্রোধে হতচেতন হইয়। নিফোধিত অসিহস্তে 
৪৬৯ অগ্রজের প্রাণ বিনাশে উদ্ভত হইয়া কহিলেন-_ 

“ষে আমার গরাণ্তীব শরাসন অপরের হস্তে 

প্রদান করিতে কহিবে, সেই ব্যক্তি আমার অতি পুজ্য ও অতি 
প্রিক্কহইলেও তাহারে বধ করিব ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা ।” প্রীরুষ 
রোযোন্সত্ত অর্,নকে নিবারণ করিয়া মধুরবচনে কহিলেন, 
“সথে! তুমি জ্যোষ্ঠের .প্রাণসংহারে উচ্ভত হইয়া, অতি 
অধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি মোহবশে অধর্দমকে ধর্ম মনে 
করিয়াছ। ঈদৃশ অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হও। অন্ত উপায়ে 
্বীয প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। নিনাই মানী ব্ক্তির মৃত্যাতুল্। 
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অতএব ধর্শরাজের যথেচ্ছ নিন্দ৷ কর, তাহা হইলেই প্রকারাস্তরে 

তাহাকে বিনাশ কর হইবে) জানিও এইরূপেন ধর্মের প্রত 

উদ্দেশ রক্ষিত হয়।” 

্ীরুষ্ণের উপদেশে অর্জন যুধিষ্টির-কৃত নান! কার্য্ের 

তীব্র সমালোচনা করিয়া, তাহার নিন্দা করিলেন। 

তাহাতে যুধিষ্টিরের মুখমণ্ডল বিষাদক্িষ্ট, পরিশ্লান এবং নয়ন 

অশ্রপূর্ণ হইল। চিরপূজ্য অগ্রজের নয়নাশ্রধার! দর্শন করিয়া 

অর্জ,নের ক্রোধানল মেঘবারিসেকে দাবানলের ন্ায় নির্বাপিত 

হইল ; মুহূর্তমধ্যে তাহার ক্রোধপ্রদীপ্ত হৃদয় ক্ষোভে ও অন্ুতাপে 

বিগলিত হইল। তিনি নির্কেদবশে আত্ম-শিরশ্ছেদে উদ্ভত 

হইলেন। পুনরায় পরমধর্মবিৎ শ্রীরুঞ্ণেব 

কৃষ্ণের উপদেশ  উপদেশে অজ্জ্রন সেই স্থকঠোর কা্ধ্য হইতে 

নিবৃত্ত হইলেন ? শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনকে আত্ম-প্রশংসা করিতে উপদেশ 

দিয়া কহিলেন, “আত্ম-প্রশংনা অতি হেয় ও ভুগুপ্সিত কার্য ১ 

দ্বমুথে আত্ম-প্রশংসা ও আত্মবিনাশ উভয়ই তুল্য । অতএব তুমি 

আত্ম-প্রশংসা কর।” অর্জ,ন মেই আদেশও পালন করিলেন। 

অনন্তর অর্জুন যুধিষ্টিরের প্রসন্নত। সম্পাদন এবং পদবন্দন৷ 

পূর্বক, কর্ণবধে প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ৃষ্ণসহ সমরক্ষেত্রে প্রস্থান 

করিলেন । 

সনকুল যুদ্ধমধ্যে অর্জুনের পুনরাগমনে পাগুবসৈম্তগণ মহোলামে 
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অগ্রসর হইল। কৌরববীরগণও অঞ্জুনবিনাশে যথাসাধ্য বত 
করিতে লাগিলেন । কর্ণ তখনও তীমবলে 
পাগবসৈম্ত সংহার করিতেছিলেন। সহসা 

তাহারই সম্মুখে ভীমকর্খী তীমসেন, পাপাস্মা ছুঃশাসনকে রথ 

হইতে শরবেগে নিপাতিত করিয়া, খড়গাথাতে তদীয় হৃদয় 

বিদারণ পূর্বক, তুথিত উত্তপ্ত শোণিত পান করিলেন। 

ত্রয়োদশ বর্ষ, পূর্বে ভীম হন্তিনার দুযৃত-সভায় হৃঃশাসনবধে 

ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অদ্য রণক্ষেত্রে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত 

হইল। কোৌরবসৈন্তগণ ভীমের রাক্ষদবৎ ব্যবহারে ভয়ে ছত্রভঙ্গ 

হইল। অনস্তর ভ্রাতুশোকে উন্মত্তপ্রায় ছুর্যোধন, ভীমবিনাশে 

বদ্ধপরিকর হইয়া অগ্রসর হইলেন। সহসা সমরশ্রোত 

প্রতাবহিত হইল। ভীমহস্তে দুঃশাসন নিহত হইলে, বীরবব 

অজ্ঞন কর্ণের সম্মুথেই, যুদ্ধে তৎপুত্র বৃষসেনের মন্তকচ্ছেদন 
পূর্বক কর্ণের সহিত লোকবিন্ময়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বহক্ষণব্যাপী সঙ্কুল যুদ্ধের পর, অর্জুন-করে মহাবীর কর্ণ বীর- 

শষ্যায় শয়ন করিলেন। কর্ণের মরণে কৌরবসৈন্তগণ রণস্থৃল 

পরিত্যাগ করিয়! শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইল । 

এইরূপে মহাবীর কর্ণের জীবনলীলার অবসান হ্ইল। 

তাহার ন্যায় উদীরচেতা, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত মহান্গভব ব্যক্তি সংপারে 

অতি দুর্লত। পাগুবগণের প্রতি অযথা বৈরভাঁব ব্যতীত 

কর্ণ বধ 
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তাহার চরিত্রে আর কোন দোষ ছিল না। পরোপকারার্থ তিনি 

অকাতরে ঈর্বন্ব ত্যাগে সর্ধদ1, প্রস্তুত ছিলেন। 

কখনও কোন যাচক তাহার নিকট বিফল-মনোরথ 

হয় নাই। অঙ্গীকারপালনে তিনি কখনও পরাধুখ ছিলেন না। 
যে সকল গুণে মানবগণ মহাপুরুষপদবাচ্য হইতে পারেন, তাহাতে 

মে সকলের অভাব পরিলক্ষিত হইত না। ছুর্য্যোধনের গ্রীতি- 

সাধনোদেশে তিনি পাণ্বগণের প্রতি অনেক সময় অন্তায় 

আচরণ করিয়াছিলেন; এবং তজ্জন্ত কখন কখন তিনি ধন্বের 

মর্যাদা! লঙ্ঘন 'করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই? ইত্যাদি কতিপয় 

দোষ ব্যতীত তাহার চরিত্রে আর কোন গুরুতর দোষ লক্ষিত 

হয় না। 

কণের চরিত্র । 

|| 81 ২ পিস) 

১2 টা 
৪ 



নবম অধ্যায়। 

শল্যের সেনাপতিত্ব--শল্য শকুনি ও স্তশর্্া 

বধ-_দুর্য্যোধনেব উরুভঙ্গ | 

তআনত্তর রজনী-সমাগমে মহীপতি ছূর্য্যোধন ছত্রভঙ্গ সৈন্ 
নামন্ত মহ শিবিরে আগমন করিলেন। মহাবীর কণের নিধন 

দর্শনে অদ্য তিনি হদয়ে যে নিদারুণ আঘাত 

পাইয়াছিলেন, পি হামহ তীন্ম, আচাধ্য দ্রোণ, 

প্রাণপ্রিয় পুত্র অথবা দহোদরগণের মরণেও তাদৃশ যন্ত্রণা অনুভব 

করেন নাই। অদ্য তাহার বাসনা-মন্দিরের শেষ দীপ নিব্বাপিত্ 

হইল-_নিত্যসংক্ষীয়মাণ। আশানদী যেন একেবারে বিশুক্ষপ্রার 

হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তে সেই উংদববিহীন 

শিবিরকক্ষাঁয় উপবিষ্ট রহিলেন। তাহাকে নীরব দশন করিয়। 

শিবিরে দৃর্যেযাধন 
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রিনি রতি 

ক্তপাচাধ্য সারগর্ড কোমল বচনে গাওবগণের সহিত সন্ধির 

প্রস্তাব করিলেন ; কহিলেবু--“বৎস ছর্যোধন, এখনও এই 

নিদারুণ ক্ষত্রিয়াস্তকর সমরে নিরস্ত হও; উদ্দারহাদয় যুধিঠির' 

এখনও সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবেন । দেখ, আমর! পাশবগণ 

অপেক্ষা দিন দ্দিন বলবিক্রমে ক্ষীণ হইয়া 

পড়িতেছি। এখনও যুদ্ধে বিরত না হইলে, 

প্রবাহমধ্যে তৃণগুচ্ছের ন্তায় আমাদের অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সেনা 

ছিন্নভিন্ন হইবে। বত! আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া এ কথ। 

কছিতেছি না; তোমার জন্ত আমার হৃদয় বিদীর্পপ্রায় হইতেছে ; 

অতএব আমার কথা শুন; এখনও কুলক্ষয় নিঘারণের উপায় 

আছে 1৮ এই বলিয়! বুদ্ধ কৃপাচার্ধ্য শোকে বিমোহিতপ্রায় 

হইলেন । 

দর্ষ্যোধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক- কহিলেন, 

“আচার্য্য, সকলই সত্য ; কিস্ত এখন সন্ধির আশা! বিড়গ্বনা মাত্র। 

আশৈশব-প্রপীডিত পাও্ডবগণ এক্ষণে কখনই 

সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবে না। ভ্রৌপদীর 

ভাদৃশ অবমাননা, ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী কঠোর নির্ববাসন-ক্লেশ, 

দৌত্যকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের তাদৃশ অসম্মান প্রদর্শন, 

এবং যুদ্ধ অতিপ্রিয় সুহৃৎ ও স্বজন্গণের নিধন, তাহারা 

কদাপি বিন্ৃ হইবে না। আর দেখুন, আমি সসাগর! ধরা 

৯6৪ 

কৃপের উপদেশ । 

দুর্মোধনের উত্তর । 
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নিক্ষটকে উপভোগ করিয়া, এক্ষণে কিরূপে পাগ্ডবগণের 
নিকট আমার উন্নত মস্তক অবনত করিব? বথোচিত বলবীধ্য 

প্রকাশ পুর্ব সমন্মখসমরে দেহত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়দিগের 

পরন ধন্ম। আমি প্রাণভয়ে কদাপি স্বধন্ম পরিত্যাগ 

করিতে পারিব না। আমি পার্থিব স্থখৈশ্বধ্য ভোগে 

পরিতৃপ্ত হইয়াছি; সংসারে আমার সকল বাসনাই পুর্ণ হইয়াছে । 

এক্ণে পিতামহ ভীম্ম, গরীয়ান্ আচার্য এনং নিত্যহিতৈষী 

পরম স্তুজৎ ঞহাবীর কর্ণের গতিলাভ করিতে পারিলেই আমার 

সকল বাসনা সফল হয়। স্বণে তাহাদিগের সহিত চিরমিলনঈ 

এক্ষণে আমার হৃদ্গত অভিলাষ । এক্ষণে বেদসকল মহাবীরগণ 

আনার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদশন 

এবং তাহাদিগের খণজাল হইতে যুক্কিলাভ করিতে আমার 

একান্ক বাসন! হইয়াছে । আমি এ দগ্ধ জীবনের জগ্ত এই পুণা 

সঙ্কল্প ভইতে বিচলিত হইব না 1৮ 

চর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যোধগণ বুঝিতে পারিলেন, 

বে সন্ধির আশা বুগা । অনন্তর বীরবর অশ্বথামার প্রস্তাবে 

মহারাজ দুর্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে ৩সনা- 

পতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। মদ্ররাজও 

পরম প্রীতিসহকারে জীবিতনিরপেক্ষ হ্ইয়। যুদ্ধ করিতে 

অঙ্গীকার করিলেন; কৌরবচমূ বীরবর শল্যকে আশ্রয় করিয়া, 

শলোর সেনাপতিত্ব । 
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শশী শি শিীশি ত শতোাশাশান্ীশীশ্ পপ সর রস পু ৯ তে 

পুনরাম্ধ প্রভাতে কুকক্ষেত্রের শোণিতরঞ্রিত ভয়ঙ্কর প্রাপ্তরে 

ু্ধার্থ অবতীর্ণ হইল । ও 
পাগুবসৈন্তগণ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া মহাবেগে কৌরবগণকে 

আক্রমণ করিল। কৌরব যোধগণ প্রাণপণে বুদ্ধ করিয়া € 

পাওব-সেনানীগণকে 'নিবারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে 

কৌরবপক্ষীরন হতাঁবশিষ্ট বীরগণ সমরশয্যার শয়ন করিতে 

লাগিলেন। মদ্ররাজ শল্য যুধিঠিরের হস্তে, ত্রিগর্ভরাজ সুশন্মা 

অঞ্জনের হন্তে, এবং শকুনি সহদেবের হস্তে নিহত হইলেন। 

এনদ্যতীত কৌব্রবপক্ষীর অন্যান বনুসংখ্যক রাজা সমরশারী হই- 
লেন। অনন্তর পাগুৰগণ অবশিষ্ট কৌরব সেনা বিনষ্ট করিয়া র৭ 

স্থল শক্রশূন্ত করিলেন । এইক্নূপে কুকপাঁগবীয় যুদ্ধের অষ্টাদশ 

দিবসের মধ্যাহুকালে কুরুসৈন্যগণ সমলে বিনষ্ট হলে, কপ, 

রুতবর্্মা ও অশ্বথাম। রণস্থল হইতে পলায়ন করিরা প্রাণরক্ষা 

করিলেন । একমাত্র হশ্্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন। 

সমরশেষে ক্লান্ত ও মুহমান কুরুপতি ভব্যোধন, আত্মরক্ষার্থ 

কাতর হইয়া রণক্ষেত্রের অনুরবর্তী দ্ৈপায়ন নামক হদের এক- 
দেশে আম্মসংগোপন পূর্বক অবস্থান করিতে 

লাগিলেন । অশ্বথামা, রলৃতবন্মী এবং কপাচার্য্য 

শোকাকুলচিত্বে তীহাকে অন্বেষণ করিতে 

করিতে হদান্তিকে তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন । মহীপতি 

টধো (ধনের 

সমর তাগ। 
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ুর্য্যোধনকে রাহগ্রস্ত শশধরতুল্য বিম্লিনমুখ-ছ্যতি, আর্ত 
ও শ্রান্ত দর্শন “করিয়া, তাহাদের হৃদয় ছুর্ধহ শোকতরে একান্ত 

ব্যথিত হইল। ত্তীহাঁরা দুধেঠাখনকে মধুর তেজোগর্ভ বচনে 

প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন, কহিলেন,_-“মহারাজ, আমরা 

এখনও জীবিত আছি, আপনি কাতরতা পরিত্যাগ করিয়া 

সমরক্ষেত্রে আগমন করুন; আমরা প্রাণপাত করিয়া আপনার 

কার্ধ্যসাধনে ফত্রবান্ হইব ।” 

ভুর্যোধন কহিলেন, “এক্ষণে আপনারা সফলেই সাতিশয় 

পরিশ্রান্ত হইয়াছেন ; আমিও শরনিকরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত 

হইয়াছি সুতরাং এ সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া! উচিত নহে; 

আমি অদ্য এই স্থানে বিশ্রাম কবিয়! প্রভাতে আপনাদিগকে 

লইয়া বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব” কিন্তু তাহার 

অনৃষ্টে বিশ্রাম-স্থখ-লাভ ঘটিয়া উঠিল ন1। ক্লপাচার্ধযাদি বীরত্রয়ের 

সহিত কথোপকথন কালে, কয়েক জন ব্যাধ হুর্য্যোধনকে দুর 

হইতে দর্শন করিয়া শিবিরগত পাগুবগণকে ছু্যোধনের সংবাদ 

প্রদান করিল। অবিলম্বে পাগুবগণ সসৈন্তে ছুষ্োধনের আশ্রয় 

স্থলে উপস্থিত হইলেন । বীরত্রয় দূর হইতে পাণবগণের আগমন- 
জনিত কোলাহল শ্রবণ করিয়৷ ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন; 

ছুর্য্যোধন বারি-মধ্যে ঈষৎ নিমগ্ন হইয়! অবস্থান করিতে লাগি 

লেন। ভ্রাত্গণ ও শ্রীক্ষ্ণ-সহচারী রাজ! যুধিষ্ঠির হদোপকণ্জ 
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উপস্থিত হইয়া, দুর্য্যোধনকে অতি তীব্র তিরস্কার করিতে লাগি 

লেন। সে তিরস্কারের উত্তুরে বারিমধ্য হইতে হূর্যোধন উত্তর 

করিলেন, “আমার মমর-লালসার অবসান হইয়াছে এক্ষণে আপ- 

নার! স-সাগর। ধরণী শাসন করুন 3 আমি মৃগচন্্ম পরিধান করিয়া 

বনে প্রস্থান করিবার মানস করিয়াছি ।” 

ঘুধিষ্টির অতি পরুষ হাস্ত করিয়া কহিলেন,_-“হুর্য্যোধন 

তোমার সে সঙ্কল্ন পরিত্যাগ কর। বিন! যুদ্ধে 'সুচ্যগ্র পরিমিত 

ভূমি প্রধীন করিবে না বলিয়া ষে প্রতিজ্ঞা করিয়্াছিলে, এক্ষণে 

তোমার .সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য কিরূপে বিস্থৃত হইলে? আমি 

তোনার দান গ্রহণে অভিলাধী নহি। অশেষ প্রাণিক্ষয়কর 

মংগ্রামের অবতারণ| করিস, এক্ষণে তোমার এ কাপুরুষ-বুন্তি 

অবলম্বনে বাসন! হইল কেন? তোমার সেই অবিচলিত অভিমান, 

শর্ব, সাহস ও অধ্যবসায় কোথ| £ পুরুবকারে বিসজ্জন দেওয়] 

তোমার সায় মানধন ব্যক্তির উচিত নহে। অতএব উখিত 

১ইয়] দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবুত্ত হও; আমাদের পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে যাহার 

সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, যুদ্ধ করিতে পার; 

এক জনকে পরাজিত করিতে পারিলেই সমন্ত সাম্রাজ্য তোমারই 

বহিবে,_নচেত বীরের ম্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়। অক্ষয় যশ্শো- 

রাশি লাভ কর।” 

যুবিষ্টিরের তিরস্কারে দুর্যোধন স্বণা, ক্রোধ ও জিঘাংসায় দগ্ধ 
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হইয়া, সলিলমধ্য হইতে ক্ধ্যকর প্রতিভাত ্বর্ময় স্থমেরুশিখর 

, তুল্য সমুখিত হ্ইলেন। তিনি দন্দযুদে 

ক মহাবল ভীমকে আহ্বান করিয়া কহিলেন-- 
“আমি নিরস্ত্র, শ্রান্ত, সহায়শূন্ত ) আমার 

বর্ম মথিত ও হৃদয় ব্যথিত; আমাকে অস্ত্র ও বর্ম প্রদান 

করুন।” অনন্তর মহাঁবলশালী ভীম ও দুর্য্যোধন রণবেখে 

সজ্জিত হইরা কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে গমন পূর্বক, ব্নমধ্যে পর 

স্পর হননোছ্ত বারণবুগল তুল্য, জগশ্রী লাভার্থা বৃত্রবাসব তুল্য, 
ভীষণ গদ।যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ উভয়ে প্রভূত পরাক্রম 
সহকারে বুদ্ধ করিতে লাগিলেন-_ছূর্য্যোধনের আক্রমণে চিত্র 

যোধী ভীঘও পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইতে ,লাগিলেন । অবশেষে 

ভীম হস! অন্যরপুর্বক নাভির অধোভাগে গদাঘাত করিয়' 

দুর্য্যোধনের উবদ্ব় ভগ্ন করিলেন,_-সে আঘাতে বীরবর দ্য 

ধন কুঠার-ছিন্ন শালতরুর স্তায় ভূপতিত হইলেন। পাগুবগণ 

জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অনন্তর ভীম সেই:পতিন্ত, মৃতকল্স 

তর্য্যোধনের মস্তকে পদাঁঘাত করিলেন । সেদৃম্তে পরম দয়ণম 

শ্রীকঞ্চের হৃদয় ব্যথিত হুইল) তিনি অন্তায়সমরে দুর্ষ্যোধনের 

বিনাশ এবং তীয় মস্তকে পদাঘাতহেতু পাগবগণকে অনুযোগ 

করিয়। ছুঃখিতচিন্তে শিবিরাঁভিমুথে গমন করিলেন । পাগবগণও 

নাঁরবে তীহার 'ন্থগমী হইলেন। ছর্ষেযাথন সেই শবরাশি 
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মধ্যে,_শোঁণিতসিত্ত রণস্থলে, ভগ্নোরু, বলহীন ও ুমূর্যূ হইয়া 

দলিত্বশিরাঃ ভূজঙ্গতুল্য নিশ্চে্টতাবে পতিত রহিলেনু অতীতের 

স্ুথশোঁকময় সহজ চিন্তায় তাহার হৃদর পীড়িত হইতেছিল ) কুরু- 

পতি ছর্য্যোধন নীরবে বাম্পবারি বিসজ্জন করিতেছিলেন। 

অনন্তর সমীপাগত সঞ্জর নামক দূতকে দশন করিয়। কহিলেন, 

“সঞ্জয়! আমি চলিলাম; আমার পিতামাতাকে বলিও ফে 

আমি অধর্যুদ্ধে নিহত হইয়া! প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি। 

নামার খ্রশ্বর্ধয, সম্মান, লোক প্রথিত যশ এবং প্রতিহত বিক্রম 

নকলই অন্তগত হইয়াছে ; ক্ষণকাল পরে এ জীবনও জলবুদ্ধ দবৎ 

বিলীন হইবে ; কিন্তু তাহাতে ঃখ নাই, ক্ষভ্রিয়গণের সমরমুত্যাই 
বাঞ্চনীর । বাঁ9, দি সাক্ষাৎ পাঁও, আমার পরমস্তভাভিলাবী 

রুতবন্মী, কূপ এবং অশ্বথামাকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমাব 

শিকট আসিতে বলি91% 

দূতমুখে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বীরত্রয় দুর্ম্যোধন সমীপে উপস্থিত 

হইয়। বহুক্ষণ নয়নাশ্র-ধারার সেই আহত, আগন্নমৃত্যু বীরবর 
চর্ধ্যোধনের কলেবর অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর 

অশ্বথামা তাহার ঘৃত্যুর প্রতিহিংসাগ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া 

কপ ও কৃতবন্মাসহ প্রস্থান করিলেন। ভর্য্যোধন রুধিরাক্, 

দেহে সেই শ্বাপদপুর্ণ সর্বপ্রাণিতয়াবহ সমরক্ষেত্রে একাকী 

পজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 

পপি আন 



দশম অধ্যায়। 

অশ্বন্খাম! কর্ঠক স্থবুপ্ত পা গুববীরগণের বিনাশ-_ 

ছুধ্যোধনের ঘৃত্া-পাগুবগণ কর্তৃক 

অশ্বথামার মণিগ্রহণ। 

জীরতয স্ই প্রলয় শ্বশানতুল্য ভীষণ বণভূমির একান্ছে 

মাগমন করিয়া এক বিশাল বটবৃক্ষ তলে উপবেশন করিলেন ; 

শ্রান্তিবশতঃ কুতবন্মী ও কৃপাচার্ধ্য শীস্তই 

তন্ত্রভিভূত হইলেন; কিন্তু অশ্বথামার 

নয়নে নিদ্রা নাই ' ধুষ্টদ্যুয়ের হস্তে পিতাঁর তথাবিদ শোচনীয় 

'বরিণাম এবং অগ্ঠান্্র মরে আশ্রিতবখ্দল মহারাজ ছুধ্যোধন্বেব 

তাদনা অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার স্বভাবকোপন হ্বদকব 

মাপোড়িত করিনা শোক ও ক্ষোভের বিষময় তরঙ্গ উথিত 

5ইন্তেছিল। এক এক বার সেই দারুণ সমরলীলাভূমি কুরুক্ষেত্রের 

বিস্বব্বিকাম্ দশ্ত অবলোকনে তীঁহার পরীর রোমাঞ্চিত হইতে 

অশ্বথানার চিন্তা । 



পাণ্ডব-চরিত। ১৬৩৫ 

শি পেস ি্প ল সিসি ১১১১১ পা রত ২ আপা 

ছিল। তথায় পর্ব প্রমাণ পৃতিগন্ধবিশিষ্ শবদেহ, অগণ্য 
তগ্ররথ, বর্ম ও অস্ত্রাদি "পতিত' রহিয়াছে ) রণস্থলের সর্বত্র 

শোণিতশোত বহিতেতছ ; শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনীর ভীতি- 

প্রদ চীংকার, পক্ষ বধনন, গর্জন, উল্লা-রব! কি বীভৎস! কিন্তু 

অহো, প্রকৃতি কি নির্দয় ! নীল নভন্তলে তেমনই সমজ্জল নক্ষত্র- 

দাম-_্বচ্ছ নীল বারিরাশি মধ্যে জ্যোতিশ্্য় কমল-কোরক তুল্য 
্রশ্ক,টি 5 রহিয়াছে ) তেমনই মধুরিমাময় সমীবণোচ্ছাস পূর্ববৎ 

মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। প্রতি হান্তময়ী, কিন্তু তাহাতে 

দয়া মমতা বা সহানুভূতির লেশমাত্র নাই। 
অশ্বখামার হৃদয় প্রবল জিঘাংসাঁয় দগ্ধ হইতেছিল; কিরূপে 

পিার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবেন, কিরূপে আসনমৃত্যু রাজা 
দুর্য্যোধনের গ্রীতিসম্পাদন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে- 

ছিলেন। সহসা দেখিলেন যে, এক পেচক বায়সকোটরে 

গ্রবেশ করিয়া, একে একে বায়স ও তদীয় শাবকনিচয়ের মন্তক- 

চ্ছেদন করিয়া নিক্ষেপ করিতেছে,-দিবাভাগে কাকতীত 

পেচকের এই নিশীধ-ব্যাপার দর্শন করিয়া অশ্বথাম! বিস্মিত ও 

উৎফুল্ল হইলেন ) ভাবিলেন, উত্তম শিক্ষা! পাইলাম ১ অদ্য যামিনী- 

যোগে পাওবশিবিবে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়া, এই উলুকের 

্যায় শক্রগণকে স্ুযুপ্ত অবস্থায় নিপাতিত করিব? ইহাতে মধন্ম- 

সঞ্চার হয়, হউক, তাহাতে আমি তীত নহি। 



১৬৬ পাঁগুব-চরিত। 

পপ শপ পপ এ পরপর পপর. ০. পপ | পা পপ ক পপ পার পর এল উপ, 

অনস্তর অশ্বথাম!] সঙ্গিদ্বয়কে জাগরিত; করিয়া স্থীয় 
অভিসন্ধি ব্যক্ত করিলেন। তাহার!« প্রথমে এই জুগুগ্িত 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন 1) অভিমন্থ্যবধ বৃত্তান্ত তখনও তাহাদের 

অন্তর্দাহ করিতেছিল) তাহার! সহসা পুনরায় এতাদুশ গর্হিত 
কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলেন না; কিন্তু অবশেষে 

অশ্বখামার শোকপূর্ণ কাতর অনুনয়ের বশীভূত হইয়া, তাহারই 

অনুগামী হইতে সম্মত হইলেন। ক্রমে নিশীথকালে পাগ্ডবশিবিরে 

দীপাবলি নির্বাপিত এবং উল্লামকোলাহল প্রশমিত হইলে, 

বারত্রয় বুভুক্ষিত ব্যাপ্ততুল্য তদভিমুখে গমন করিলেন । পঞ্চপাণ্ডব 

এবং কৃষ্ণমহ সকলকে বধ করিবেন এই চিস্তায় তাহাদের হৃদর 

আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। 

কিন্ত তংকালে পাগুবগণ ও শ্রীকষ্ণ শিবিরে ছিলেন না, 

হার! দৃশদ্বতী তীরে অবস্থানপূর্ক অষ্টাদশ দিবসের রণশ্রান্তি 
বিদুরিত করিতেছিলেন। 

পাণব-শিবিরে সকলেই নিঃশঙ্কচিন্তে নুযুপ্তি-সুখান্বভব করিতে- 
ছিলেন। এই স্থযোগে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্ধ্যকে শিবিরদ্ধারে স্থাপন 

করিয়!, অশ্বথাম। স্বয়ং অসি হস্তে শিবির মধ্যে 

প্রবেশ করিয়াভীষণ চীৎকারে সকলকে জাগরিত 

করিলেন। প্রথমেই ধৃষ্দুয় তাহার হস্তে পশুর ন্যায় নিষ্পিষ্ট 

হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, পরে অসি-মুখে শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর 

ধষ্দ্যুয়াদির বিনাশ । 



পাশুব-চরিত | ১৬৭ 
সপ সা শিস 

পঞ্চপুত্র, যুধামন্থ্ু, উত্তমৌজা প্রতি বীরগণ সকলেই 
নিহত হইলেন ; বাহার! শিখিরদ্বার দিয়া পলাষনেরু চেষ্ট! করিল, 
তাভারা কৃপাচা্য এবং কৃতবর্মার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। 

মনন্তর অশ্বখামা একাকী প্রচগুবিক্রমে শিবিরমধ্যগত সকলকেই 

নিহত করিয়া, ননক্গণ পরে সহচাতী বীরল্গলসহ শিবিরত্যাগ 

করিলেন । পরে পঞ্চপাগুৰ ও শ্রীকৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া সকলে 

দরষ্যোপন সমীপে গমন করিলেন 1 দেখিলেন, ছুর্যোধন 

ডতলে সংজ্ঞাশন্য হইয়া নভমুছিঃ রক্তবমন করিতেছেন ) প্রাণ- 

এ বিয়োগের আর অধিক বিলম্ব নাই। পার্শে 

এগালকুক্ুরগ্ণ সউঁছির শোণিতপানের জন্য 

মনস্কান করিতেছে । কুরপভির ন্াদুশী দশা সন্দশন করিয়া, 

বারভ্রর নিরিশর শোকম্ন্ধ ভইলেন । "অন্তর ছূর্যযোধনকে 

সম্মান করিরা রজনীকত্য পিজ্ঞাপন করিলে, নুত্যুর প্রাক্কালে, 

শাসরনিব্বাণ দীপশিখার শ্যার। ছুর্যোধন ক্ষণেকের জন্য 

গু হইয়া কহিলেন,--"ষে কাধ্য ভীম্মদেব, কর্ণ এবৎ 

শান পিত। দ্রোণাচাধা সন্পাদনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, 

এ ন্ডাহা কুতবন্মা ৪ ক্ুপাচার্যের সহিত মিলিত হইরা 

সম্পাদন করিরাছ, এ সংবাদে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। 

এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক, পুনরায় স্বর্গে তোমাদের 

সহি আমার মিলন হইবে ।" এই বলিয়া বীরত্রয়কে আলিঙ্গন 



৯৬৮ পাশুব-চপ্সিত | 

করিয়া কুক্ুপতি ছূর্য্যোধন প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর 

বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন এবং নঙ্ষেছনর়নে বারংবার মিরী- 

ক্ষণ করিয়া! রথারোহণ পূর্বক শোকসন্তপ্রচিত্তে নগরাভিমুখে 

প্রস্থান করিলেন । 

প্রভাতে শ্রীকষ্চ ও পাগডবগণ রজনীবৃভাস্ত শ্রবণ করিয়া 

শোকে বিমোহিত প্রায় হইলেন । অনন্তর তেজস্থিনী দ্রৌপদীর 

তেজোগর্ত উৎসাহ বচনে ও করুণবিলাপে 

অধশ্বমার মপিগ্রহণ। উত্তেজিত হুইয়। ভীমসেন নকুলচালিত রথে 

আর হইয়া, অশ্বথামার বধোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন ; অন্ঠান্থ 

পাগুবগণ এবং শ্রীরষ্চও তাহার অন্গামী হইলেন। অনস্তব 

অশ্বথামাকে প্রাপ্ত হইয়া সকলে তাহার প্রাণ বিনাশে উদ্যত 

হইলে, দ্রৌপদী করুণাপরবশ হইয়া কেবলমাত্র তাহার 

শিরোভূষণ উৎকৃষ্ট মণিমাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে পপ্িত্যাগ 

করিতে কনিলেন। অশ্বথাম। কাতরচিত্তে মণিপ্রদানপুর্ববক 

বনবাসে প্রস্থান করিলেন'। তদবধি নেই মণি মহারাভ 

ুধিষ্টিরের শিরোতূষণ হইল? দেবী ভ্রৌপদীও কথিত 
প্রীতিলাভ করিলেন । 



সত পাপী তা শশী স্প্পাপপপীশপ সপ শপ ৮7 শী শীট আআ জবা পাশ 

একাদশ অধ্যায়। 

কুরুকামিনীগণের রণস্থল দশ ন-_গান্ধারীর অভিশাপ-_ 
বীরগণের আন্ত ক্রিয়া । 

শদ্নৃজয়মুখে পুভ্রগণের মরণসংবাদ শ্রবণ করিয়া কুককুপতি 

ধতরাস্্র এবং দেবী গান্ধারী অতি সকরুণ বিলাপ করিতে লাগি. 

লেন। ধূৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর হৃদয় লৌতুমুদগরা'ঘাতে অয়ঃপিণ্ডের 

স্তায় বিশীর্ঘ হইতেছিল। সঞ্জয় ও বিদুরের উপদেশবারিসিঞ্চনে 

ূ তাহাদের শোকানল নির্বাপিত হইল না,__ 

[ি এ যাতনার কি শাস্তি আছে ?--অনন্তর 

| পুরমধ্যে অবস্থান একান্ত অসহ্ হইলে, তাহার! 

রোদন করিতে করিতে পাদচারে সেই ভীষণ রণস্থলে গমন 

করিলেন,__তাহাদের সঙ্গে ভর্তৃবিরহকাতরা নিরাভরণা বিলপ- 

মানা বিধবা বধূুগণ এবং অসংখ্য পৌর ও জান্পদ রমণীগণ হাহা- 
১৫ 
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কার-রবে দিঙমগুল আপুরিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন! 
রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইম্বা রমলীগণ বিভ্রান্তচিত্তে ইতস্তত; 

ধাবমান হইয়া! মুত পতিপুজ্রাদির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন! 

কেহ কেহ শবপার্থে উপবিষ্টা হইয়া অশ্র-বারিসেকে শবদেহ 

অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। সে দৃষ্ত অতি শোচনীয়,- অনন্ব- 

ভবনীয়! পরম করুণাবতী গান্ধারী সেই ভয়াবহ রণস্লে ভগ্রোরু, 

পতিত, মুত, তথাপি অনিন্যজে]াতিঃ, মেঘমধ্যে বালক্র্য্যতুলয 

প্রভানিত প্রাণাধিক পুত্র হুয্যোধনকে দশন করিয় মোঁহাবিঃ 
্ 

হইলেন ; বনুক্ষণ পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়। শ্রাকষ্ককে সম্বোধন 

করিয়। কহিলেন_- “হে কৃষ্ণ, আমাকে এই ছব্বিসভ দৃপ্ত দর্শন 

করিতে হইল । অছো, আমার শতপুল্রের মধ্যে একটা মাত্র 

ভীবিত রহিল না! এ দেখ আমার 'মহ্যাম্পশ্ত! বধৃগণ কুররীর 

নার রোদন কৰিতে করিতে, লক্জাভর বিসঙ্জন করিয়া উন্স্তার 

হায় স্বাঘিপুল্রগণের পার্খে অবস্তান করিতেছে! বুঝিলাম, 

পর্দেব জয় অধন্মের পরাজষ অবশ্ঠান্তাবী ; তথাপি কে জানিত যে, 

কোববসমবের এতাদশ শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইবে ?--.*কে 

জানিত নে, এই অষ্টাদশ দিবসে ক্ষভ্রিয়গণের স্থথ, আশা, জীবন, 

গৌবব, শৌর্ধা, শ্বধ্য, অভিমান সমণ্তই রণধূলিজালে চিরদিনের 

চন্য সমাচ্ছন্ন হইবে । হে কৃষ্ণ, এ দ্েখ,অবিদুরে চিতাসমূছ সজ্জিত 

আদ্দজালিত ও প্রজ্বালিত হইতেছে ! চিতাধূম গগন আচ্ছন্ন কবি- 



পাওব-চরিত। ১৭১ 
সপ শিম 

নছে।” ক্ষোভে শোকে দেবী গান্ধারীর হৃদয় বক্তিতুল্য প্রদপ্ত 
হইল । তিনি বিকম্পিতস্বপ্ে কহিতলন--“£হে কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধ 

অজেয়' এবং প্রভৃতব্লবাহনসমন্থিত ; তুমি ইচ্ছা করিলে আমার 

পুল্রগণকে বন্দী করিয়া পাগবগণকে রাজ্যপ্রদান করিভে 

রদ পাঁরিতে, অথবা অন্ত কোন উপায়ে এই দারুণ 

জরা জনক্ষয়ের প্রতিরোধ করিতে পারিতে ; কিন্ত 

তুমি সক্ষম হইয়াও কি জন্য উপেক্ষ। প্রদর্শন 

করিলে? অত্তএব তোমাকে আমি এই অভিশাপ প্রদান 

করিতেছি যে, তোমার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কতৃক বিনষ্ট 

ভইবে) যাদব রমণীগণও কুককুল মহিলাগণের ন্যায় পতিপুন্ত 

বিহীন। হইয়। রোদন করিবে ।” 

অনন্তর পাওপুত্রগণের অন্ুনয়ে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ 

বচনে ধৃতরাষ্থর, গান্ধারী এবং কুরু-কামিনীগণের শোকাবেগ 

কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। পাগুবগণ মিলিত 

হইয়া আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য যোধ 

গুণের দেহ চিতায় আরোপণ পূর্বক ভন্মীভূত করিলেন, অনন্তর 

সকলে ভাগীরথী নীরে বীরগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান 

পূর্বক, শোকক্ষিগ হৃদয়ে হস্তিনায় প্রতিগমন করিলেন। 

উদক-ক্তিয়!। 

(জসিউিলোতর 
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দ্বাদশ অধ্যায়। 

যুধিষ্টিরের রাজাগ্রহণ--তীম্মকথিত ধর্ম্োপদেশ-__ 
বিবিধ উপাখ্যান । 

(ঞ]ইরূপে বান্ধবগণের উদকক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক হস্তিনায় 

প্রত্যাগমন কালে পরম ধান্মিক ঘধিষ্ঠিরের হৃদয়ে দারুণ নির্ধেদ 

উপস্থিত হইল। তিনি রাজ্যগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়! পুনরায় বন- 

গমনে অতিলাধী হইলেন । কিন্তু অবশেষে ভ্রাতগণের অনুনয়ে, 

মহধি বেদব্যাসের উপদেশ-নিচবে, এবং 

সর্বধন্মৃবিৎ শ্্রীকুষ্ণের পরমোদার হিতপূর্ণ 

বছনে, রাজা যুধিঠিরের হৃদয়ব্যথা প্রশমিত 

এবং বনগমন-বাসনা তিরোহিত হইল। অনন্তর হস্তিনায় 

উপনীত হইয়া, শুভদিনে মহামহোৎসবসহকারে রাজা যুধিষিরেব 
অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। রাক্জ্যগ্রহণের অবতিকাল 

যুধিষ্ঠিরের রাজা. 

গ্রহণ । 



পাগুব-চরিত ১০৩ 

পরেই রাজ। যুধি্ির, শ্রীক্ষষ্ণ এবং ভ্রাউ্গণ সমভিব্যাহারে কুরু- 

ক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ান মতিমান ভীম্মেরনিকট শিক্ষার্থী হইয়া 
উপস্থিত হইলেন ।--পিতামহ ভীম্মের পদতলে উপবেশন করিয়া 

মহীপতি যুধিষির, রাজ্য-পালন, যৃদ্ধবিদ্যা, 

লোকব্যবহার, জ্ঞান ও যোগধর্দ্ম বিষয়ক, নানা 

উপদেশ লাভ করিলেন--তৎসমুদায়ের মধ্য 

ভইতে ছুইটীমাত্র উপাখ্যান নিয়ে বর্ধিত হইল। 

ভীম্প কথিত উপ 

বানুদা নদীতীরে শঙ্খ ও লিখিত নামে তাপস ভ্রাঁতিধুগল বাদ 
কবিতেন। একদিন শঙ্ঘের অনুপস্থিতিকালে, লিখিত, ভ্রাতার 

অধিকৃত এক আত্রবুক্ষের সুপক ফল ভক্ষণ করেন। ভাতা 

আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া, আদেশ ব্যতীত লিখিত ফল তক্ষণ 

করিয়াছেন শ্রবণ করিয়! কহিলেন্, “তুমি চোরের কার্য করিয়াছ 1" 

অনন্তর লিখিত পাপক্ষালনের উপায় জিজ্ঞাস করিলে. শঙ্খ 

তাহাকে বীজদ্ধারে গমন করিয়া ত্বীয় দোষ কীর্ভনপূর্বক দগু 

প্রার্থনা! করিতে উপদেশ দিলেন । লিখিত, রাজা স্ুদ্রায়ের সত্তায় 

উপস্থিত হইলে, ব্লাজ। তীহার সরলতা দর্শন করিয়া তাহাকে 

অব্যাহতি দিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি তাহাতে 

আপত্তি করিয়া কহিলেন_-“আমি মতরুত 

পাপের সঘুচিত দণ্ড প্রার্থনা করি; অবাহতি 

প্রার্থনা করি ন1।” অনন্তর রাজা অগত্যা তৎকালপ্রচলিত 

এছ লিখিতের 

উপ।খান। 

সপ সী পাপা ৭ 
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ব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে লিখিতের হস্তদ্বয় ছেদনরূপ দও প্রদান 

করিলেন। মহানুভর লিখিত এই প্রকারে দণ্ডিত হইয়া, 

ভ্রাতার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন,--“ভগবন্! রাজা 

আমাকে এই দণ্ড প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমাকে 

ক্ষমা করুন। শঙ্খ কহিলেন, "ভ্রাতঃ, আমি তোমার প্রতি তুদ্ধ 

হই নাই, তুমি ধর্ম অতিক্রম করিয়াছ বলিয়া তোমার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম |” 

এইটি উপাখ্যান হইলেও, ইহাতে পূর্বতন ভারতবাসীদিগের 

সরলতা ও সত্যবাদিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া ষায়। 

প্রহলাদ সুমরে শ্বর্গরাজা অধিকার করিলে, একদিন 

রাঁজ্যচ্যুত স্থুরপতি ইন্দ্র বৃহস্পতির পরামর্শে ব্রাঙ্মণবেশে 

গ্রহলা্দ সন্নিধানে গমন করিয়া, তাহার শিষাত্ব গ্রহণ করি 

লেন।-কিয়দিন পরে প্রহ্লাদ শিষ্যের 

পরিচর্যায় সন্তষ্ট হইয়। তাহাকে অভিলধিত বন্ধ 

প্রদান করিতে অন্গীকার করিলে, ইন্দ্র কহিলেন, “মহাত্মন্ 

যে চরিত্রবলে আপনি ঈদৃশ প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছেন, তাহ! 

আমাকে প্রদান করুন । সত্যগ্রতিজ্ঞ প্রহলাদ কহিলেন, 

“সঙ্চরিত্রত। অমূল্য বস্ত/-তথাপি আমি তাহা তোরাকে প্রদান 

করিলাম” ইন্দ্র তাহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর প্রহলাদের দেহ হইতে একটা মনুষ্যাক্ততি তেঞ্জোময়ী 

প্রন্জাদ ও ইন্ত্র। 



গাগুব-চরিত । ১৭৫ 

ূন্তি বহির্গত হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে, প্রহলাদ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, আপনি কে? ছেজ--উত্তর করলেন, আমি চক্রিত্র ঃ 

আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে শিষ্যবেশী 

ইন্দ্রের অনুগামী হইতেছি। 
তৎপরে আর একটা তেজোময়ী মুর্তি প্রহলাদের শরীর হইতে 

বহির্গত হইলে, প্রহলাদ তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিতে 

পারিলেন, তিনি ধর্ম; চরিত্র ভিন্ন ধর্ম অবস্থান করিতে পারেন না। 

অনন্তর সত্য বল ও লক্মী তীহাদের অনুগামী হইলেন '_তাহাদের 

প্রস্থানে প্রহলাদ নিশ্রভ ও'নিবীর্য্য হুইয়৷ অবস্থান করিতে 

লাগিলেন,_-ইন্ত্রও তৎপরে অনায়াসে বিগতচরিত্র প্রহলাদের 

অধিকৃত স্বর্গরাজা পুনরধিকার করিয়া লইলেন।-_ 

জগতে চরিত্রবান ব্যক্তির অসাধ্য এবং অপ্রাপ্য কিছুই নাই 

এই উপ্য/খ্যানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে । 

28. 7. 

1 টি মী ্ু 

সপ পা পপ সপ আপ জি 



ত্রয়োদশ অধ্যায় । 

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীত্মের উপদেশ-__ 
ভীক্ষের দেহত্যাগ | 

ক্ুত্বহাষতি ভীম্মের উপদেশে ঘুধিষ্টিরের হৃদয় নীতি, জ্ঞান ও 

ধর্মে পরিপূর্ণ হইল। সেই উপদেশরাজির মধ্যে রাজা বৃধিদ্টির 

প্রদঙ্গক্রমে উত্থাপিত শিবিরাজের আশ্রিত-বাৎসল্য ও আত্মত্যাগ 

কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন । সে কাহিনা বস্ততঃ অতি 

মনোহর । 

একদা পরম দয়।লু কাশীরাজ শিবি, সভামধ্যে অবস্তান করি 

তেছেন, একপ সময় শ্যেন-ভাড়িত এক কপোত ভন্নার্ত হইযু! 

তাহার অন্কদেশে জাশ্রয় গ্রহণ করিল। পর 

মির ক্ষণেই পারাবভ-ণোলুপ গ্ঠেন £রাজ-সন্নিধানে 

উপস্থিত হইয়া! পারাবত প্রার্থনা করিল। কাশীরাজ কোন 

রূপেই আশ্রিত পারাবতকে প্রদান করিলেন নাঃ তৎপরিবর্ডে 



পাগব-চরিত। ১৭৭ 
পপ আস ০ পপ আপ টন সপ 

মস লি 

শ্যনের প্রার্থনান্গসারে স্বকীয় দেহের মাংস কর্তন করিয়া দিলেন । 

ংসকর্তন হেতু তীহার প্রাণ বিয়োগ হইল, তথাপি আশ্রিতকে 

পরিত্যাগ করিয়। পরমধর্ম বিসজ্জন দিলেন না। ভারতবর্ষে যে, 

একদিন শিবি তুল্য পরমগণশালী অসংখ্য মহাত্মা জন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইতিহার্স-বর্সিত 

নান। কাহিনী আজিও তাহ সগ্রমাণ করিতেছে । 

এইরূপে নানা জ্ঞানগর্ভ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া অব. 

শেষে শরশধ্যাশায়ী মহাসন্ব ভীম্মদেব কৃর্য্যদেবের উত্তরাক্ণারন্ভে 

ভাগীরথী তীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন? 

যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতগণ, শোকদগ্ধ হৃদয়ে পিতা 

মহের অন্ত্যে্টিক্রিয়। সমাপন পূর্বক হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন । 

ভীষ্মের দেহত্যাগ | 



চতুর্দশ অধ্যায়। 
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন-_যুধিষ্টিরের 

অশ্বমেধ যজ্ঞ । 

ভভীক্ষদের দেহত্যাগ করিলে ধর্মবরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় অত্যন্ত 

শোকবিহ্বল হইলেন; পরে শ্রীকৃষ্ষ ও বেদব্যাস প্রভৃতি 

মহান্ুভবগণের উপদেশে শোকসংবরণ পূর্বক রাজকার্ধ্ে 

মনোভিনিবেশ করিলেন । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, ধুধিষ্ঠিরকে রাজ- 

কার্যে মনোযোগী এবং প্রশান্তচিত্ত অবলোকন করিয়া, বিদ্বায় 

গ্রহণ পূর্বক দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। 

গমনকালে পুক্রশোক-পীড়িতা দেবী স্ুুভদ্রাঁ 

কেও সঙ্গে লইয়। গেলেন । যহুপ্রবীরগণ 

বছুদিনাস্তে শ্রীরুঞ্চকে দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন; 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতা৷ বন্থুদেব এবং জননী দেবকীর আদেশে 

শ্ীকাফের দ্বারকা 

গমন । 



পাগব-চরিত । ১৭১ 
পপ আপন এ আর সস রদ আনত জপ পপ আতা পিপিপি শা পাট 

তাহাদের নিকট কুরক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী ক্ষভরিয়াস্তকর 
সংগ্রাম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে* বর্ণন * করিলেন; কিন্ত ভাগিনেয 

অভিমন্থার নিধন সংবাদ সহস! বিবৃত করিতে পাঁরিলেন ন। ৷ পরে 

অন্ুরুদ্ধ হইয়া সেই নিদীরুণ সংবাদ প্রদান করিলে, বসুদেবের 

হৃদয় দৌহিত্রশোকে নিতিন্ন হইল। বৃদ্ধের নয়নে প্রবলবেগে 
শোকাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অবশেষে অভিমন্ত্যুর 

মভাবীরোপবোগী অলৌকিক গুণাবলী শ্রবণ করিতে করিতে 

তাহাদের শোকাঁবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। ূ্ 

শ্ীষ্চের দারকাপ্রস্তানানন্তর মহারাজ যুধিষ্টির অশ্বমেধ 
যঞ্জের কল্পনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। 

থাসনয়ে পাও বসখ। শ্রীকৃষ্ণ ইন্পরস্থে উপনীত হইয়া যুিষ্টিরের 

গ্রীতিনদ্ধন এবং প্রকল্সিত যজ্ঞানুানে অনুমোদন করিলেন । 

শুভদিনে শ্ুতক্ষাণে ষক্জীয় নাঁজী অজ্জুনরক্ষিত হইয়া বস্ুধা পরি- 

লমণে প্রেরিত হইল । এইরূপ পরিভ্রমণ কালে বীরবর অজ্জুন 

ব্রিগর্তভ, প্রাগূজ্যোতিষপুর, সিন্ধু, প্রভৃতি 

দেশের রাজগণকে সমরে পরাজিত করিয়। 

মণিপুরে উপস্থিত হইলেন । কথিত আছে যে 

অক্জুন-পত্র বীরবর বক্রবাহন পিতাকে স্বীয় বল বীর্য্যের পরিচয় 

প্রধান মানসে বজ্জীর তুরঙ্গম ধত করিলে,তীহার সহিত অজ্জুনের 

ঘোরতর মদ্ধ হয়। মৃদ্ধে অজ্জুনি যোহাক্রান্ত হইয়া সমরস্থলে মৃতবৎ 

যুধন্টাবেব আন্বমেধ 
ঙ শত ! 

পপর নি 



১৮০ পাগুবচরিত। 
বাপি এপি এ শি শপ শা অপি শপ পিন পির পি শিপন এ পপ সাপ পাপপিশপি শপে ্পীিশত ত পপ পরপর 

পতিত হন ১ পরে বহু শুঅষায় চেতনালাভ করিয়! বিজয়ী পুত্রের 

যথেষ্ট প্রশংসা! করিয়া, তাহাকে দেবী চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী সহ 
ইন্ত্রপ্রস্থে প্রেরণ করেন । ম্বয়ং অশ্বসহ পর্যটন করিতে 

করিতে মগধ ও গান্ধার দেশের রাজগণকে পরাজিত করিয় 

ইন্ত্রপ্রস্থে আগমন করিলেন। অনন্তর মহাসমারোহে যথা- 

বিধানে যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ বন্ঞ সুসম্পাদিত হইল। 



পঞ্চদশ অধ্ায়। 

ধতরাগ্টাদির বনবাসে গমন--বিদ্ররের মৃত্য 

_অগ্লিদাহে ধুতরাষ্রীদির মৃত ! 

জ্ল্রাঁল। যুধিষ্টিরের সুশাসনে প্রজীপুঞ্জ এবং সামন্ত রাজগণ 

'নরতিশয় স্রখী .হইলেন। ধৃতরাষ্$ ও গান্ধারী পাগুবগণের 

বিশেষতঃ যুধিষ্টিরের সেধায় পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। 

নধিটিবের সিংভাসনারোহণের পঞ্চদশ বতসব পরে ধৃতরাস্ত্ী এবং 

॥ দেবী গান্ধারী বনপ্রস্থানে অভিলাষ করিলেন ; 

| পে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতগণের সকাতের অন্থুনয়েও 

তাহাদের সে বাসনা! বিচলিত হইল ন1। 

অবশেষে প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্, যৃর্দিষ্টিবাক রাজ্যপালন- 

সম্বন্ধে বিবিধ শুভকর উপদেশ প্রদান পূর্বক পুরজন এবং 

প্রকৃতি-পুপ্জকে প্রবোধ দান করিয়া, গুণবতী শোকসহিষু দেবী 
৯৬ 



০০ পপপল পি জি 

১৮২ পাঁগুব-চরিত | 
পপ পাপ ০ পাপী পপ ৯ পপ 

গান্ধারী এবং বিধবা কৌরবকামিনীগণের সহিত বন-প্রস্থান 

করিলেন; দেবী কুম্তী, মহাত্মা বির এবং সঞ্জয়ও তাহাদের 

অন্থুগমন করিলেন। পাগ্ডবগণ কিরদর তাহাদিগের অন্থগমন 

করিয়া শোকব্যাকুলচিত্তে প্রত্যাগত হইলেন । ধৃতরাস্ট্রাদিও 

কুরুক্ষেত্রের সমীপবর্তী মহধষি বেদব্যাসের আশ্রমে শরীর 

শোদণকর তাপস-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। 

কিয়দিন,পরে মহাত্মা বিছুরের মৃত্যু হইল । তৎকালে সুধিষ্ঠির 

ব্যাসাশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্নাত্মা বিদ্ুর বনমধ্যে এক বুক্ষ 

শাখা অবলম্বন পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়! স্থির 

নয়নে যুবিষ্ঠিরকে দেখিতে দেখিতে প্রাণ 

পারত্যাগ করিলেন। পরম ন্নেহময় বিছুরের মৃত্যুতে পাগুব- 

গণ শোকে সাতিশয় কাতর হইলেন । 
অনন্তর কিয়দ্িবস পরে পাগুবগণ সংবাদ পাইলেন যে, ধৃত 

রাষ্ু, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি দাবানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! 

সে সংবাদে বুধিষ্িরা্দি পাগুবগণ, আপনা- 

দ্রিগকে ইহ জীবনের জন্য অনাথ ও বিপন্ন 

বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর - তাহার। যথাবিধানে 

ধলাপ্রাদির পুক্রকৃত্য সম্পাদন করিলেন। 

বিদ্বরর মৃত্যু । 

পৃশ্বাষ্কাদিব সুতা । 



যোড়শ অধ্যায়। 

যছুবংশ ধ্বংস। 

'উ্রী্। যুধি্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্ত্রিংশ বৎসর সমুপস্তিত 

হলে, বুঞ্চিবংশ মধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর ছুর্নীতি সমুপস্থিত 

হইয়াছিল । বাস্থদেব বহু যত্ব করিয়াও তাহাদিগকে নীতিমার্গে 

প্রবর্তিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহারা শৌরধা, খশ্বর্ধ্য ও 

অভিমানে স্ফীত হইয়া, নান! বিগহিত কার্যযের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 

হইলেন। তৎসহ যাঁদবরাজ্যে প্রজাগণমধ্যে সর্ধনাশকর পান- 

০ দোষ প্রবলরূপে পরিবঞ্ধিত হইল। গৃহে গৃহে 

যাদব রাজোে লুরা প্রস্তত হইতে লাঁগিল,_-নরনারীগণ 
অনাচার 

নিরতিশয় পানাসক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ নান! 
কঠিন নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিলেও যাদবগণের পাঁনদৌষ নিবা- 

রিত হইল না। একদা এক উৎসব উপলক্ষে যছ্-প্রবীরগণ 
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১৮৪ পাগুব-চরিত । 
কপ পিট জা 

সপরিবারে প্রভাস তীর্থে সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় সুরাসক্ত 

সাত্যকি অত্রি সামান্য কারণে বিঝদ উত্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 

সমক্ষেই কতবন্মার শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর তাহারা ছুই 

দলে বিভক্ত হইয়। পরম্পরকে সংহার করিতে করিতে ঘোর- 

তর সংগ্রামের অবতারণ। করিলেন । সেই কুলক্ষয়কর সংগ্রামে 

ব়বংশ বিধ্বস্ত প্রায় হইলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বরং ক্রোধান্ধ হইয়া, অবশিষ্ট 
মর্ধ্যাদাভ্রংশী যাদবগণকে স্বহস্তে বিনাশ করিলেন। অনন্তর 

.. দ্াকক্ধে আদেশ করিলেন, তুমি মৎপৌত্র 
বজ্জকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনানগরে গমন কর 

এবং বদ্বংশ ধ্বংস বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া অর্জ,নকে এখানে 
'আানয়ন কর। 

ধছুকুল ধ্বংস। 

অনন্তর বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ শ্বজন-বিনাশে শোক-সম্তপ্চিন্তে 

এক কানন মধ্যে প্রায়োপবেশনে দেহত্রাগ করিলেন। সেই 

বিশাল জনপুর্ণ দ্বারকানগরী রমণীগণের আর্তনাদে পরিপুরিত 

হইল । 

রঃ 



সপ্তদশ অধ্যায়। 

অজ্ভুনের দ্বারকায় গমন । | 

চ্ীক্ষক যথাসময়ে শ্রীকৃষ্-পৌত্র বজ্র সহিত হন্তিনায় উপ- 
স্থিত হইয়া, পাওবগণের নিকট যছুকুলের নিধন বুত্তীস্ত আ্যো- 

পান্থ কীর্তন করিলেন; সে সংবাদে পাগুবগণ নিতান্ত শোকা- 

কুল হইলেন ।'অনস্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সথা অঙ্জুন অবিলম্বে দারুক 
সহ রথারোহণে দ্বারকাঁভিমুখে ধাবিত হুই- 

মর লেন। দ্বারকায় উপস্থিত হইয়। সেই বীরশূন্ঠ 
নগরী সন্দর্শন এবং পুরনারীবর্গের বিলাপধ্বনি 

শ্রবণ করিয়া বীরবর অজ্জ্ন শোকতরে বিচেতনপ্রায় হইয়া ধরা- 
তলে নিপতিত হইলেন। তীহার আগমনের পরদিন 

মহাম্ব। বস্ুদেব পরলোক যাত্রা করেন; দেবকী প্রভৃতি তদীয় 

পত্বীগণ পতির অন্গামিনী হইলেন । শ্রীকৃষ্ণ-দয্মিতা দেবী কক্সিণী 
এবং অন্তান্ত পুরনারীবুন্দ চিতা সঙ্জিত করিয়া! চিতানলে জীবন 



১৮৬ পাণ্ডব-চরিত । 
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বিসর্জন করিয়া, হৃদয়বাথাঁ নিবারণ করিলেন; অর্জন বিহ্বল- 

চিত্তে সেই শোকাবহ দশ্টের পরিণাম দর্শন করিয়া, মুত বীরগণের 

শেষ ক্রিয়া নিষ্পাদন পূর্বক দ্বারকা! ত্যাগ করিলেন । অনন্তর 
তগবান্ বেদব্যাসের উপদেশে নিধিবন্জদর অক্ঠ,ন কথক্চিৎ শাপ্ডি 

লাভ করিয়া, ভ্রাতৃগণ সন্গিধানে প্রতাাগত হইলেন। 



অফ্টাদশ অধ্যায় । 

পাগবগণের মহাপ্র স্থান । 

সঞ্খন-মুখে ষছ্ুকুল-বিনাশ-বৃত্তাত্ত অবগত হইয়া পাওবগণ 

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে জীবন শৃন্ময় বোধে মহা প্রস্থানে সমুগ্যত হইলেন : 

অনস্তর স্রীকৃষ্ণ-পৌত্র বকে ইন্দ্প্রস্থের এবং অভিমন্থ্য-পুত্র 

পরীক্ষিৎকে হস্তিনার শাসনভার প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে বৃদ্ধ। 

আচার্য্য কৃপের হুস্তে সমর্পণ করিলেন । গমন: 

উল কালে পরীক্ষিৎকে প্রবোধ বচনে শান্ত করিয়! 

রর মহারাঁজ যুিষ্টির কৃপাচার্যাকে সন্বোধন করিয়। 

কছিলেন._-“মহাত্মন! আপনি আমাদিগের আদি গুরু, এবং 

কুরুকুলের পরম শুভাভিলাষী ; পরীক্ষিংকে আপনার হস্তে সমর্পণ 

করিলাম; যাহাতে এই বালক কুরুকুল-ভূষণস্বরূপ হয়, আপনি 

তাহ! করিবেন । আপনার হস্তে কুক রাজ্য এবং পরীক্ষিৎ ও 

রজব পালন ভার স্যন্ত করিয়া, আমরা সংসার হইতে অবদর 



১৮৮ পাণডব-চবিত। 
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গ্রহণ করিলাম । অনন্তর দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাগুব তাপসবেশে 

হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাহাদের সংসারত্যাগে, 

প্রজাগণের হাহাকার ধ্বনি দিজ্সগুল মথিত করিয়া উখিত হইল । 

ক্রমে ক্রষ্ধে পাগুবগণ সুবন্ধুর, বুক্ষলতা-সমকীর্ণ, হিমানী- 

মঞ্ডিত অযুত শৃক্গধারী হিমালয়ের শোভ। ,দশন করিতে করিতে 

দ্রৌপদী সহ উদ্ধে--অতি উদ্ধে আরোহণ 
করিতে লাগিলেন। সে ছুগম পথ অতিশু 

বাহন করিতে করিতে একে একে যুরিষিব বাতাত পাগুবচতুষটক 

ও দেবী দ্রৌপদী পথিমধ্যে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন 

ধুধি্তির মংতচিত্তে শোকছুঃখ বিসজ্জনন দিয়। হিমালয়ের রঃ 

উত্তরে গমন পূর্বক তথায় কোন এক মহামহিমাময় স্থানে 

উপস্থিত হইয়া দেভতাঁগ' করিলেন । . 

কথিত আছে বে, মহাক্সা যুধিষ্ঠির সশরীরে ন্বর্গধামে উরি 

হইয়াছিলেন, এব" তথার মন্দাকিশীনীরে পান করিয়। জ্যোতিন্ময, 

দেহ বারণপুর্বক পরম গতি লাভ করিয়ছিলেন্। | 

ভিমালয়ে মহা প্রস্থান 
















